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Vážení a milí čtenáři, příznivci Svě-
telského zpravodaje, 

jistě i vám připadá jako pár dnů, co 
jste otvírali lednové číslo ročníku 2009. 
Teď, kdy držíte ve svých rukou první 
číslo ročníku 2010, mnozí přemýšlíte 
nad tím, jaký ten uplynulý rok byl a co 
nás čeká v roce letošním. 

Asi málokdo z nás předvídal tak 
dramatické události a kotrmelce, které 
se odehrály na naší politické scéně. 
Netušili jsme, v jakých porodních bo-
lestech bude vznikat státní rozpočet 
na rok 2010 s neuvěřitelným, téměř 
astronomickým schodkem. Prezident 
republiky Václav Klaus ve svém novo-
ročním projevu řekl: „Loňský rok asi 
nebudeme ani my, ani budoucí historici 
považovat za příliš zdařilý.“ To jistě 
platí pro naši politickou scénu. Věřím 
však, že v soukromých i pracovních 
životech většiny z nás tomu bylo jinak 

a z tohoto hlediska budeme na rok 2009 
vzpomínat v dobrém. 

Měl-li bych se zamyslet nad tím, co 
mě vloni nejvíce otrávilo a způsobilo 
mi špatnou náladu, tak to jistě bylo 
šíleným tempem narůstající množství 
různých administrativních úkonů a pa-
pírování, které na nás nejen naši, ale 
i euroúředníci nachystali. Připadá mi 
na hlavu postavené, že například za 
jednu z nejdůležitějších věcí se pova-
žuje správná velikost logotypu na ode-
vzdaných formulářích, obsah zůstává 
poněkud v pozadí. A takových obtížně 
pochopitelných pokynů a nařízení nás 
všechny obklopuje – a myslím i ubíjí 

– až neskutečné množství. 
Co mě naopak potěšilo, byla setkání 

s milými lidmi. A těch bylo opravdu 
hodně. Bylo to třeba ve světelském 
domově pro seniory, kam chodím velmi 
rád pro bezprostřední komunikační at-

mosféru. Nebo mnohé diskuze s mými 
studenty během formální výuky i ne-
formálních setkání; hry na dětském 
táboře, kterého jsem se účastnil v roli 
instruktora… Právě mezilidské vztahy 
jsou pro náš život to nejdůležitější, bez 
nich je lidské bytí tak nějak prázdné. 

Proto bych chtěl jménem nás všech, 
kteří se s nejlepším vědomím a svě-
domím snažíme tvořit tento časopis, 
popřát čtenářům do nového roku kromě 
obligátního zdraví a štěstí především 
příjemné a milé tváře kolem sebe, 
čestné a férové jednání našeho okolí, 
žádnou přetvářku, faleš a pokrytectví 
ze strany druhých.

-mš-

Vážení čtenáři,
příští Světelský zpravodaj vyjde 

5. března jako dvojčíslo únor/březen.
redakce

Slovo úvodem

Schůze rady 16. listopadu

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Ing. Jiří Moučka, PhDr. Jana 
Myslivcová, Ing. Luboš Vacek, Mgr. Ja-
na Kupčíková, Věra Tyčová, omluven: 
Mgr. Jan Tourek.

Jednání zahájila starostka města při-
vítáním přítomných a konstatováním, 
že příští rada bude zahájena prohlídkou 
zimního stadionu. Byla provedena kont-
rola zápisu: 
 • Říhovi – 5. 11. 2009 bylo jednání, na 

kterém byl přítomen i právník, závěr 
je takový, že cesty budou zlegalizo-
vány a dílčí požadavky rodiny Řího-
vých budou řešeny najednou s cesta-
mi. 

 • koupaliště – pomoc i z PP projektů 
bude asi složitá, neboť město zde 
nevlastní žádné pozemky.

 • ohňostroj – k dnešnímu dni se poda-
řilo sehnat cca 10 tis. Kč od sponzo-
rů.

RM Světlá n. S. schvaluje:
 • přidělení bytu o velikosti 1+1 v Lip-

ničce 30 paní Soně Kohoutové, Svět-
lá n. S. na dobu určitou jednoho 
roku k 1. 12. 2009 s automatickým 
obnovováním při plnění si povin-
ností plynoucích z nájemní smlou-

vy. Náhradník: Monika Kašparová, 
Světlá n. S. Zajistí: TBS Světlá n. S., 
tajemnice bytové komise, termín: 
1. 12. 2009.

 • nepřidělení bytu 1+1 se sníženou 
kvalitou v Josefodole čp. 16, ale 
přednostně ho nabídnout k prodeji. 
Zajistí: tajemnice bytové komise, ře-
ditel TBS Světlá n. S., vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 31. 12. 2009.

 • prodloužení nájemní smlouvy paní 
Vladimíře Pipkové, Světlá n. S. do 
30. 6. 2010. Zajistí: ředitel TBS 
Světlá n. S., tajemnice bytové komi-
se, termín: 30. 11. 2009.

 • zvýšení nájemného dle zákona 
č. 107/2006 Sb., O jednostranném 
zvýšení nájemného k 1. 4. 2010 ná-
sledovně:

  - u bytů ve Světlé n. S. na částku 
35 Kč/m2

  - u bytů v místních částech na část-
ku 30 Kč/m2

  - u bytů se sníženou kvalitou na 
částku 25 Kč/m2.

 • V bytech, kde nelze využít záko-
na č. 107/2006 Sb., se bude jednat 
o navýšení smluvního nájemné-
ho. Zajistí: ředitel TBS Světlá n. S., 
tajemnice bytové komise, termín: 
30. 11. 2009. 

 • nové znění Zásad přidělování bytů 
s účinností od 1. 1. 2010.

 • ruší k datu 1. 1. 2010 Zásady pro 
poskytování bydlení v nájemních 
bytech v majetku města Světlá n. S., 
schválené usnesením RM č. 306/
2003 ze dne 10. 11. 2003. Zajistí: ře-
ditel TBS Světlá n. S., tajemnice by-
tové komise, termín: 1. 1. 2010.

 • ukončení nájemní smlouvy s Čes-
kým rybářským svazem – místní 
organizací, Územní svaz města Pra-
hy na pronájem rybníka v Kochá-
nově u Lipničky, parc. č. 20 ke dni 
1. 1. 2010.

 • zveřejnění záměru pronájmu rybní-
ka na pozemku parc. č. 20, k. ú. Ko-
chánov u Lipničky. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2009.

 • provedení úprav v bytě paní Simony 
Bártové, Dolní čp. 939, Světlá n. S., 
na vlastní náklady nájemníka. Úpra-
vy v bytě budou spočívat ve výměně 
podlahové krytiny za plovoucí pod-
lahu a budou zaneseny do paspartu 
bytu u TBS Světlá n. S. Zajistí: ředi-
tel TBS Světlá n. S., tajemnice byto-
vé komise, termín: 30. 11. 2009. 

 • uzavření předloženého dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo č. Z764 na akci 
Oprava havarijního stavu mostu 
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evid. č. 18-068 ve Světlé n. S. a na-
vrženou úpravou zajištění financo-
vání. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 11. 2009.

 • uzavření předložené smlouvy o dílo 
Rozšíření veřejného osvětlení v obci 
Dolní Březinka (na základě výbě-
rového řízení) mezi městem Světlá 
n. S. a firmou Elektroslužby, spol. 
s r. o., Havlíčkův Brod, a s navrže-
ným způsobem financování – z pe-
něz osadního výboru bude použito 
30 tis. Kč, zbývajících 54 tis. Kč 
bude financováno z rozpočtu města. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 11. 2009.

 • uzavření Smlouvy o poskytnutí pří-
spěvku z rozvojového fondu na akci 
Světlá n. S. – kanalizace Rozkoš.

 • uzavření Smlouvy o poskytnutí pří-
spěvku z rozvojového fondu na akci 
Světlá n. S. – průmyslová zóna při 
ulici Na Rozkoši. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 11. 2009.

 • uzavření smlouvy s firmou AQE 
advisors, a. s., na zajištění energetic-
kého auditu objektu čp. 939 – 942.

 • uzavření smlouvy s firmou AQE 
advisors, a. s., na zajištění průka-
zu energetické náročnosti objektu 
čp. 939 – 942.

 • uzavření smlouvy s firmou AQE 
advisors, a. s., na zpracování pro-
jektové dokumentace ve stupni pro 
stavební povolení Zateplení objektu 
čp. 939 – 942.

 • uzavření smlouvy s firmou AQE 
advisors, a. s., na zpracování žádos-
ti o podporu z OP Zelená úsporám 
projektu Zateplení objektu čp. 939 

– 942. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 11. 2009. 

 • uzavření nájemní smlouvy 
č. 102N09/18 mezi Pozemko-
vým fondem ČR a městem Světlá 
n. S. na pronájem pozemků parc. 
č. 1413 a parc. č. 1414 v k. ú. Světlá 
n. S. Nájemní smlouva bude uzavře-
na s účinností od 1. 11. 2009. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 11. 2009. 

 • příkaz č. 1/2009 k provedení řádné 
inventarizace majetků a závazků 
za rok 2009. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 11. 2009.

 • zveřejnění záměru pronájmu pozem-
ků parc. č. 600, 605/3, 603/5, 603/1, 
603/3 k. ú. Mrzkovice a pozemku 
parc. č. 965/1 k. ú. Dolní Březinka 
za účelem pěstování lučních travin 
do data 31. 10. 2011. Město Světlá 

n. S. je majitelem výše uvedených 
pozemků, které leží v trase pláno-
vané cyklostezky. Pozemky města, 
stejně jako všechny okolní pozemky 
soukromých vlastníků v této lokali-
tě, využívá společnost Zedom Mrz-
kovice za účelem pěstování travin. 
Vzhledem k dotaci získané firmou 
Zedom na pěstování lučních travin 
je třeba udržet toto hospodaření do 
31. 10. 2011, kdy lhůta udržitelnosti 
pěstování travin končí. Je vhodné 
uzavřít s firmou Zedom nájemní 
smlouvu do 31. 10. 2011 za cenu 
800 Kč/ha/rok, celková výměra po-
zemků města je 15 717 m2, cena za 
pronájem by tedy činila 1 257 Kč/
rok. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 11. 2009. 

 • uzavření smlouvy o dílo mezi měs-
tem Světlá n. S. a zhotovitelem VČE 

– montáže, a. s, Arnošta z Pardubic, 
Pardubice. V souvislosti s pláno-
vanou rekonstrukcí sítí NN firmou 
VČE – montáže, a. s., v obci Dolní 
Dlužiny je nutné, aby město Světlá 
n. S. zadalo mimo plánované inves-
tiční akce vypracování projektové 
dokumentace rekonstrukce veřej-
ného osvětlení v této obci tak, aby 
realizace akce (částečná) mohla pro-
běhnout v roce 2010.

 • uzavření předloženého dodatku č. 3 
smlouvy o dílo na akci Výměna 
oken bytového domu čp. 546 ulice 
Sázavská, Světlá n. S. Dodatek řeší 
změnu počtu vyměněných oken dle 
skutečnosti: trojkřídlá okna – počet 
se snižuje o 3 ks, dvoukřídlá okna 

– počet se zvyšuje o 3 ks. Cenová 
úspora této změny činí 6 429 Kč bez 
DPH. Dále místo dodání předpoklá-
daných parapetů za 130 173 Kč bez 
DPH bylo namontováno parapetů 
jen za 100 101 Kč bez DPH. Ceno-
vá úspora této změny činí 30 072 Kč 
bez DPH. Uvedené změny znamena-
jí snížení ceny o 36 501 Kč bez DPH. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 11. 2009. 

 • rozšíření nové ordinační doby v or-
dinaci oční ambulance MUDr. Syl-
vie Šťastné v prostorách domova 
pro seniory od 1. 12. 2009 ve dnech 
pondělí až pátek od 8 do 12 hod. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 11. 2009. 

 • nákup smykem řízeného nakladače 
typu LOCUST 903 speed+ od fir-
my Kohút a spol., s. r. o. Platba bude 
zajištění formou úvěru uzavřeného 

mezi TBS a leasingovou společností 
UniCredit. Zajistí: ředitel TBS Svět-
lá n. S., termín: 31. 12. 2009.

RM Světlá n. S. po projednání bere 
na vědomí:

 • stanovisko spol. ČEZ Distribuce, 
a. s., k žádosti o připojení výrobny 
elektrické energie.

 • zájemce o zřízení fotovoltaické elek-
trárny na pozemcích parc. č. 261, 
269/1, 269/14 k. ú. Lipnička a do-
poručuje ZM odsouhlasit uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o při-
pojení odběrného místa k distribuč-
ní soustavě vysokého napětí vn se 
spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 30. 11. 2009.

 • žádost Ing. Simony Stejskalové z ob-
čanského sdružení pro podporu jez-
decké turistiky z Moravských Budě-
jovic.

 • souhlasí s využitím cesty na pozem-
ku parc. č. 603/1 v k. ú. Broumova 
Lhota pro účely vytvoření jezdec-
ké stezky. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 11. 2009.

 • žádost o uhrazení lékařských vý-
loh a bolestného, o které požá-
dal pan Jiří Jelínek, bytem Světlá 
n. S. Zajistí: tajemník MěÚ, termín: 
30. 11. 2009.

 • informaci starostky ve věci soudní-
ho sporu s p. Morawetzem o vrácení 
dalších nemovitostí (pozemky, park, 
zámek). Okresní soud v Havlíčkově 
Brodě dne 30. 9. 2008 žalobu p. Mo-
rawetze v plném rozsahu zamítl 
a další vydání pozemků tak nepři-
pustil. Dr. Kölbl podal proti tomuto 
rozhodnutí odvolání. JUDr. Málek 
sděluje, že Krajský soud v Hradci 
Králové zcela akceptoval naši argu-
mentaci a potvrdil v plném rozsahu 
rozhodnutí soudu prvého stupně. 
Jakmile bude k dispozici rozsudek 
krajského soudu, budeme s jeho ob-
sahem seznámeni. 

RM Světlá n. S. po projednání 
neschvaluje:

 • nákup leteckých snímků města 
a místních částí od firmy AMIDO 
Letecké snímky, s. r. o., Jana Čarka 
1863/7, 370 06 České Budějovice. 
Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, 
termín: 30. 11. 2009.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města
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Schůze rady 30. listopadu

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Jo-
sef Böhm, Ing. Luboš Vacek, Mgr. Ja-
na Kupčíková, PhDr. Jana Myslivcová, 
Mgr. Jan Tourek, Ing. Jiří Moučka, 
omluvena: Věra Tyčová, hosté: Ro-
man Hůla, ředitel TBS Světlá n. S., 
Ing. Zdeněk Cajska a Ing. Chalouš, 
ZTC Consulting, s. r. o., Praha.

Členové rady se sešli na stavbě 
Rekonstrukce zimního stadionu za 
účelem její prohlídky. Po jejím ukon-
čení pokračoval program v kanceláři 
starostky města.

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:

 • navržený odpisový plán Sociální-
ho centra města Světlá n. S. na rok 
2010. Zajistí: ředitel Sociálního 
centra města Světlá n. S., termín: 
1. 1. 2010.

 • přijetí peněžního daru v hodnotě 
10 tis. Kč od MUDr. Jany Smej-
kalové, Žežická 685/3, Ústí nad 
Labem pro příspěvkovou orga-
nizaci Sociální centrum města 
Světlá n. S. za účelem nákupu er-
goterapeutického materiálu a na 
společenské akce pro obyvatele 
domova pro seniory. Je to v soula-
du s § 27, odst. 5, písm. b) zákona 
č. 250/2000 Sb., O rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. Zajistí: 
ředitel Sociálního centra města 
Světlá n. S., termín: ihned.

 • uzavření dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o dílo č. 09/003 Vodní nádrž 
na Bradle – oprava technických 
prvků a odbahnění z důvodu změ-
ny v zastupování ve věcech tech-
nických a realizace díla na straně 
zhotovitele. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 31. 12. 2009.

 • přijetí daru od společnosti Levimo, 
s. r. o, Jiřice 98, Humpolec ve výši 
500 tis. Kč ročně na podporu spor-
tu, prevenci kriminality mládeže 
a projekty na zlepšení životního 
prostředí. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, vedoucí finančního odbo-
ru, termín: 31. 12. 2009. 

 • pronájem části pozemku KN 
č. 1208 v katastrálním území 
Dolní Březinka o výměře 200 m2 
pánům Jaroslavu Švecovi, bytem 
Dolní Březinka 72 a Jaroslavu Ky-
selovi, bytem U Stromečku 888, 
za cenu 800 Kč/rok. RM nedopo-
ručuje ZM schválit záměr prodeje 
části pozemku parc. č. 1208 v k. ú. 
Dolní Březinka o výměře cca 200 
m2. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 2. 12. 2009.

 • podpis Smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě na pozemek parc. č. 590/
10 v k. ú. Světlá n. S. za účelem 
výstavby aktivní protihlukové 
stěny. Zajistí: Ing. Lenka Arno-
tová, starostka města, termín: 
2. 12. 2009.

 • výsledek jednacího řízení bez 
uveřejnění a ukládá OMIRR uza-
vřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
s firmou PKS INPOS a. s. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2009.

 • uzavření předložené smlouvy 
o nájmu plynárenského zařízení 
č. 487/N/09 – 1509000596 mezi 
městem Světlá n. S. a firmou 
VČP Net, s. r. o., Pražská tří-
da 485, Hradec Králové. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2009.

 • uzavření smlouvy o poskytnutí 
sloupů veřejného osvětlení v ul. 
Nádražní se společností Wave-Net 
Světlá n. S., s. r. o., Mrzkovice 59 
na dobu 5 let. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 31. 12. 2009.

 • nákup 150 ks silničních panelů od 
spol. Miloš Rázl – MONTRAZ, 
Dolní Březinka 83, Světlá n. S. za 

účelem zpevnění komunikace na 
skládce. Pokládku panelů zajis-
tí na vlastní náklady TBS Svět-
lá n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 2. 12. 2009.

 • odstranění dřevěné garáže na po-
zemku KN st. p. č. 170/1 v k. ú. 
Dolní Březinka. Likvidace bude 
provedena bezplatně žadatelem za 
podmínky dodržení náležitostí zá-
kona č. 183/2006 Sb. Město Světlá 
n. S. zajistí pouze uložení cihelné 
suti na skládce města. Žadatel na 
vlastní náklady provede úpravu 
terénu a po dokončení bouracích 
prací vyzve zástupce města ke 
kontrole provedených prací. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2010.

 • uzavření dodatku č. 2 k nájem-
ní smlouvě mezi městem Světlá 
n. S. a p. Milanem Vlčkem, bytem 
Revoluční 337, Světlá n. S. na pro-
nájem nebytového prostoru v do-
mě čp. 986, Světlá n. S. na dobu 
určitou, do 31. 12. 2011. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2009. 

 • umístění stavby zasahující do 
pozemků parc. č. 550/3 a parc. 
č. 527/6 v k. ú. Závidkovice na 
základě žádosti Ing. Marie Ko-
vandové, která zastupuje staveb-
níka p. Miloše Wichterleho, by-
tem Praha-Vinohrady. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín. 
2. 12. 2009.

 • uzavření smlouvy o dílo na akci 
Plynoinstalace, rozvod ústřední-
ho topení bytu č. 8, Kolovratova 
čp. 486, Světlá n. S. mezi městem 
Světlá n. S. a firmou JOCHO-
VO, s. r. o., Světlá n. S. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2009.

 • uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 30/2009 na akci Kana-
lizační přípojky Rozkoš, Světlá 
n. S. s firmou Unimont J. C. K., 
s. r. o., Hradec 8, Ledeč n. S. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 12. 2009.

 • dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 14/2009 na akci Autorský do-
zor projektanta při realizaci stav-
by Kanalizace Rozkoš. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2009.

Omezené parkování

Od 1. ledna do 31. března je ome-
zeno parkování v ulici U Stromečku, 
Havlíčkova a Na Bradle.

TBS města Světlá n. S. informují 
obyvatele města o dočasném umístění 
dopravního značení Zákaz stání v ob-
dobí od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010 v ulici 
Na Bradle od čp. 946 – 956, v ulici 
Havlíčkova od čp. 685 – 631 a v ulici 
U Stromečku od čp. 463 – 1083. Po-
volení k umístění dopravních značení 
vydal odbor dopravy MÚ Světlá n. S. za 
účelem údržby chodníků a komunikací 
v zimním období. 

TBS města Světlá n. S.
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 • vyplacení finančního daru ve výši 
10 tis. Kč sl. Kristýně Kroužkové, 
bytem Josefodol 24, 582 91 Světlá 
n. S. za reprezentaci města Svět-
lá n. S. a České republiky v at-
letických soutěžích. Zajistí: ve-
doucí finančního odboru, termín: 
31. 12. 2009.

 
RM Světlá n. S. bere na vědomí:

 • informaci k uzavření Smlou-
vy o uzavření budoucí smlouvy 

– Smlouvy o připojení odběrného 
místa k distribuční soustavě VN 
a doporučuje ZM odsouhlasit za-
řazení částky 750 tis. Kč do roz-
počtu města na rok 2010. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
2. 12. 2009.

 • informaci o podpoře města Světlá 
n. S. společností Levimo, s. r. o., 
Jiřice 98, Humpolec formou darů, 
sponzorství apod. ve výši 500 tis. 
Kč ročně.

 • znění nájemní smlouvy se spol. 
ZTC Real Estate, s. r. o., IČ 
26011719 a pověřuje Mgr. Ja-
na Tourka, místostarostu města, 
k jednání se spol. ZTC Real Esta-
te, s. r. o., za účelem možného na-
výšení platby za pronájem střechy. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
termín: 31. 12. 2009.

 • postup navržený spol. TBS města 
Světlá n. S. ve věci řešení nájem-
ní smlouvy na byt s p. Jarosla-
vem Rajdlem, Lipnička 30, Svět-
lá n. S. Pověřuje p. Romana Hůlu, 
ředitele TBS Světlá n. S., aby ve 
spolupráci s JUDr. Málkem na-
vržený postup zpracoval a postu-
poval podle něho. Zajistí: ředitel 
TBS Světlá n. S., termín: ihned.

 • požadavek manželů Řího-
vých, Dolní Březinka 11, ze dne 
6. 11. 2009 na úpravu výjezdu ze 
dvora a snížení komunikace před 
vraty dvojgaráže. Ukládá OMIRR 
zajistit provedení úpravy vjezdu 
do dvora domu čp. 11 v nezbytně 
nutném rozsahu. Celková úpra-
va komunikace, vjezdu do dvora 
a odvodnění budou řešeny v roce 
2010 po zpracování projektové do-
kumentace a po vydání stavebního 
povolení. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 6. 2010.

Ing. Lenka Arnotová
starostka

Zasedání zastupitelstva města 2. prosince

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Mgr. Jan Tourek, Mgr. Stanislav 
Čech, Ing. Jaroslav Švorc, Mgr. Vlastimil 
Špatenka, Mgr. Petr Včela, PhDr. Jana 
Myslivcová, Ing. Zdeněk Vacek, Jiří Hla-
váček, Jaroslav Zmek, Ing. Luboš Vacek, 
Jan Kolář, Ing. Josef Maleček, Věra Ty-
čová, PharmDr. Věra Rýdlová, omluveni: 
Josef Pavlů, Mgr. Jaroslav Holík, MU-
Dr. Stanislava Brhelová, Ing. František 
Aubrecht, Mgr. Jana Kupčíková, host: 
JUDr. Lubomír Málek.

Zasedání zahájila Ing. Arnotová při-
vítáním přítomných, konstatováním, že 
zasedání bylo řádně a včas svoláno a zve-
řejněno a proti zápisu z minulého zasedání 
nebyly podány připomínky. Konstatovala, 
že na dnešním zasedání je přítomna nad-
poloviční většina jeho členů, je tedy usná-
šeníschopné. Ověřovateli zápisu z dnešní-
ho zasedání navrhuje zvolit: Mgr. Petra 
Včelu a Ing. Jaroslava Švorce.

Hlasování: 14 hlasů pro – navržení ově-
řovatelé byli zvoleni. Zapisovatelkou byla 
určena paní Alena Tichá. 

K návrhu programu – navrhuje doplnění 
programu o body:
 • Žádost o převod pozemku st. 

p. č. 1869 a parc. č. 1097/16 v k. ú. 
Světlá n. S. 

 • Převedení dlouhodobého hmotného 
majetku – automobil Škoda Forman 
SPZ HBK 16-46.

 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2009, 
kterou se mění a doplňuje obecně zá-
vazná vyhláška č. 2/2005, kterou se 
stanoví školské obvody základních 
škol zřízených městem Světlá n. S.

Rozšířený program byl schválen. 

Usnesení č. 161/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 16 hlasů nesouhlasí s požadavky 
JUDr. Davida Černého, které vyjádřil ve 
věci kauzy Ing. Jan Musil vs. město Světlá 
n. S. v dopise ze dne 11. 11. 2009. Zajistí: 
Ing. Lenka Arnotová, starostka města, 
JUDr. Málek, termín: ihned.

Usnesení č. 162/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů bere na vědomí požadavek 
manželů Říhových, Dolní Březinka 11 
ve věci úpravy výjezdu ze dvora a sní-
žení komunikace před vraty dvojgaráže 
a souhlasí se zajištěním provedení úpravy 
v souladu s usnesením RM č. 565/2009 ze 

dne 30. 11. 2009. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2010. 

Usnesení č. 163/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů schvaluje rozpočet 2. oblasti 
– výstavba, správa a údržba majetku města 
na rok 2010 podle přílohy č. 4 s těmito 
úpravami:
 • Zařazení akce PD Vodovod v míst-

ních částech Radostovice, Závidko-
vice, Kochánov ve výši 166 tis. Kč.

 • Snížení položky výkupy pozemků 
o 166 tis. Kč.

 • Zařazení akce Odvodnění ulice Pě-
šinky ve výši 300 tis. Kč.

 • Snížení položky PD pro stavební 
povolení a zadání stavby a realizace 
stavby – náměstí o 300 tis. Kč.

Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 24. 2. 2010.

Usnesení č. 164/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje rozpočtové provizorium 
na rok 2010 v této podobě:

V době od 1. 1. 2010 až do schválení 
rozpočtu města se hospodaření města 
podle rozpočtového provizoria u oblastí 
rozpočtu 1 – vnitřní věci, 2 – výstavba, 
správa a údržba majetku města, veřejná 
zeleň, 4 – ochrana životního prostředí, 
6 – sociální věci a 8 – dopravní obsluž-
nost bude řídit rozpočtem města na rok 
2009 v celém rozsahu, vyjma položek 
investičních výdajů. Správce rozpočtu je 
oprávněn po dobu rozpočtového provizo-
ria nakládat s prostředky maximálně ve 
výši 10 % za jeden kalendářní měsíc. Zří-
zené příspěvkové organizace města obdrží 
v období rozpočtového provizoria měsíčně 
finanční prostředky ve výši jedné dvanác-
tiny schváleného rozpočtu na rok 2009. 
Investiční výdaje budou u probíhajících 
investičních akcí financovány podle uza-
vřených smluv a harmonogramů. V pří-
padě schválení rozpočtu 2. oblasti na rok 
2010 se bude financování této oblasti řídit 
schváleným rozpočtem, nebude se na něj 
vztahovat rozpočtové provizorium. Sou-
částí rozpočtového provizoria je příspěvek 
HC Sklo Bohemia Světlá n. S. na proná-
jmy ledových ploch a dopravu ve výši 350 
tis. Kč a příspěvek na hokejovou výstroj 
a dopravu hráčů na mistrovská utkání ve 
výši 300 tis. Kč. V období rozpočtového 
provizoria bude poskytnut příspěvek TBS 
Světlá n. S. na úhradu úvěru a úroku ▶
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z úvěru na nákup techniky na zimní 
údržbu v celkové výši 303 134 Kč (akon-
tace 20 % ve výši 176 120 a splátka úvěru 
a úroku z úvěru za období leden a únor 
2010 ve výši 2 x 63 507 Kč). Zajistí: vedou-
cí finančního odboru, termín: 24. 2. 2010.

Usnesení č. 165/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje navýšení příspěvku 
TBS Světlá n. S. na rok 2009 o částku 
767 100 Kč za účelem pokrytí nákladů, 
které vznikly průběžnými opravami 
techniky TBS. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 166/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje:
I.   Rozpočtové opatření č. 5/2009 v roz-

sahu bodů A až Z.
II.  Změny charakteru použití finančních 

prostředků podle bodů 1 až 3 materi-
álu.

Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 167/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů schvaluje rozpočtový výhled na 
roky 2010 – 2012. Zajistí: vedoucí finanč-
ního odboru, termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 168/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje odpis pohledávky za 
výživné ve výši 718 693 Kč na základě 
zákona č. 482/1991 Sb. o sociální potřeb-
nosti. Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 169/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů schvaluje:
I.  Odpis pohledávky Vodovody a kana-

lizace Havlíčkův Brod, a. s., na inves-
tiční akci kanalizace Dolní Březinka 
ve výši 75 tis. Kč.

II.  Odpis pohledávky Vodovody a kana-
lizace Havlíčkův Brod, a. s., na inves-
tiční akci Vodovod Světlá n. S. – Lip-
nička, Mariadol ve výši 30 tis. Kč.

Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 170/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

14 hlasů schvaluje:
I.  Obecně závaznou vyhlášku města 

Světlá n. S. č. 3/2009 o místním po-
platku za provoz systému shromaž-

ďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

II.  Sazbu poplatku na rok 2010 v celkové 
výši 492 Kč, která se skládá z části a) 
242 Kč a z části b) 250 Kč pro: 

  • každou fyzickou osobu, která má 
v obci trvalý pobyt

  • každou fyzickou osobu, která má 
ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve 
které není hlášena k trvalému poby-
tu žádná fyzická osoba; má-li k této 
stavbě vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně 
a nerozdílně, a to ve výši odpovídají-
cí poplatku za jednu fyzickou osobu.

Zajistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 31. 12. 2010.

Usnesení č. 171/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje vyhlášení XII. kola 
městské soutěže ve věci prodeje pozemku 
KN parc. č. 549/39 o výměře 937 m2. Za-
jistí: odboru MIRR, termín: 27. 1. 2010.

 
Usnesení č. 172/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje prodej pozemku KN 
parc. č. 440/2 v katastrálním území Nová 
Ves u Světlé za prodejní cenu 100 Kč/m2, 
p. Pavlu Novákovi, bytem Kokořínská 
2965, Havlíčkův Brod. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 173/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje záměr prodeje části po-
zemku parc. č. 527/6 v k. ú. Závidkovice 
o výměře cca 24 m2 a části pozemku KN 
parc. č. 550/3 v k. ú. Závidkovice o výmě-
ře cca 3 m2, za podmínky, že bude podél 
komunikace zachovaný pás v šíři min. 
1,5 m pro účely vybudování chodníku. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
27. 1. 2010.

 
Usnesení č. 174/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje záměr prodeje pozem-
ku parc. č. 51/26 výměře 800 m2 a části 
pozemku parc. č. 51/3 o výměře cca 400 
m2, oba pozemky v katastrálním území 
Radostovice u Lipničky. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 7. 1. 2010.

Usnesení č. 175/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů schvaluje záměr prodeje pozemku 
KN č. 349/10 v k. ú. Světlá n. S. o výměře 

522 m2 za účelem výstavby skladu a gará-
že. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín. 
27. 1. 2010.

Usnesení č. 176/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku parc. č. 1208 v k. ú. Dolní Bře-
zinka o výměře cca 200 m2. Zajistí: vedou-
cí odboru MIRR, termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 177/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje změnu údajů v kupní 
smlouvě na prodej části pozemku PK 
č. 858 o výměře 800 m2 v k. ú. Světlá 
n. S. původně uzavřené mezi městem 
Světlá n. S. (prodávající) a manž. Moni-
kou a Danielem Karasovými (kupující) na 
firmu Daniel Karas, Sázavská 928, Světlá 
n. S., IČO 72005726 (kupující). Zajistí: ve-
doucí odboru MIRR, termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 178/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů souhlasí:
I.  S uzavřením kupní smlouvy na stav-

bu Světlá n. S., Mrzkovice – kanali-
zace Mrzkovice se spol. VaK Havl. 
Brod, a. s.

II.  S uzavřením kupní smlouvy na stav-
bu Technická infrastruktura pro 14 
RD Světlá n. S. – Pod Kalvárií – II. 
etapa (kanalizace, vodovod) se spo-
lečností VaK Havl. Brod, a. s.

III. S uzavřením smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě na stavbu Vodovod 
Světlá n. S. – Lipnička, Mariadol se 
společností VaK Havl. Brod, a. s.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2009. 

 
Usnesení č. 179/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů:
I.  Souhlasí s uzavřením Smlouvy o bu-

doucí smlouvě – Smlouvy o připojení 
odběrného místa k distribuční sou-
stavě vysokého napětí se spol. ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Dě-
čín, IČ: 27232425.

II.  Bere na vědomí podmínky stanovis-
ka spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplic-
ká 874/8, Děčín, IČ: 27232425.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2009.

Usnesení č. 180/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů doporučuje radě města uzavírat 
smlouvy o poskytnutí sloupů veřejného 

▶
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Schůze rady 14. prosince

Přítomni: Josef Böhm, Ing. Jiří 
Moučka, Mgr. Jan Tourek, Věra Tyčová, 
Ing. Luboš Vacek, omluveny: Ing. Len-
ka Arnotová, Mgr. Jana Kupčíková, 
PhDr. Jana Myslivcová.

RM Světlá n. S. projednala 
a schválila:

 • ceník za pobyt, stravu a služby 
v domově pro seniory Sociálního 
centra města Světlé n. S. pro rok 
2010.

 • ceník za poskytované sociální služ-
by v Sociálním centru města Světlá 
n. S. pro rok 2010.

 • návrh užšího pořadníku žadatelů 
o nájem bytu v domě s pečovatel-
skou službou. Uložila TBS Světlá 
n. S. uzavřít nájemní smlouvu na 
byt o velikosti 2 + 1 v tomto domě 
dle schváleného pořadníku.

osvětlení za účelem poskytování služeb 
elektronických komunikací s platností 
nejpozději do data 31. 12. 2011. Po tomto 
datu budou vedení určená k poskyto-
vání služeb elektronických komunikací 
pokládána pouze jako podzemní vedení. 
V případě, že bude město v termínu do 
31. 12. 2011 realizovat stavební činnost 
umožňující položení ochranného potrubí 
pro podzemní vedení sítí elektronických 
komunikací, budou správci nadzemních 
vedení sítí elektronických komunikací, 
s nimiž budou uzavřeny smlouvy o po-
skytnutí sloupů veřejného osvětlení povin-
ni realizovat položení podzemního vedení 
v daném místě ještě před datem vypršení 
platnosti smluv.  Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2011.

Usnesení č. 181/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 bodů schvaluje vyřazení uvedeného 
dlouhodobého majetku dle příloh (proto-
kolů likvidační komise). Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 182/2009:
ZM Světlá n. S. schvaluje termíny za-

sedání ZM v roce 2010 dle předloženého 
návrhu. Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, sta-
rostka města, termín: průběžně.

Usnesení č. 183/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje:
I.  Převod pozemků KN p. č. 1097/16 

o výměře 118 m2 a KN st. p. č. 1869 
o výměře 204 m2 v k. ú. Světlá 
n. S. na manžele Zahradníčkovi, by-
tem Pohořelec 24, Praha 1 ještě před 
kolaudací, případně ve fázi zkolaudo-
vání bytové části domu.

II.  Změnu v uzavřené smlouvě o budou-
cí smlouvě kupní s tím, že budou Za-
hradníčkovým prominuty nesplněné 
dohodnuté podmínky.

III. Uzavření řádné kupní smlouvy na 
prodej pozemku KN č. 1097/16 o vý-
měře 118 m2 a KN st. p. č. 1869 o vý-
měře 204 m2 v k. ú. Světlá n. S. mezi 
městem Světlá n. S. a manž. Zahrad-
níčkovými, Pohořelec 24, Praha 1 
s tím, že bude podán návrh na vklad 
kupní smlouvy do katastru nemovi-
tostí až po úhradě dluhu ve výši 130 
tis. Kč městu Světlá n. S.

IV. Odpis zbývající pohledávky ze smluv-
ní pokuty ve výši 1 302 379,90 Kč, 
pokud bude městu Světlá n. S. uhra-
zena do 31. 12. 2009 pohledávka 
společnosti INREST CZ, s. r. o., ve 

výši 130 tis. Kč na základě Dohody 
o narovnání uzavřené mezi městem 
Světlá n. S. a společností INREST 
CZ, s. r. o., ze dne 24. 1. 2008.

Zajistí: I. – III. vedoucí odboru MIRR, 
IV. vedoucí FO, termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 184/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje převod osobního auto-
mobilu Škoda Forman SPZ HBK 16-46 
z majetku města Světlá n. S., do majetku 
TBS. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 185/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje obecně závaznou vy-
hlášku č. 4/2009, kterou se mění a dopl-
ňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2005. 
Zajistí: Josef Böhm, místostarosta města, 
termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 186/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů souhlasí s umístěním znaku měs-
ta Světlá n. S. na propagačních předmětech 
(šály, čepice apod.) fanklubu HC Sklo Bo-
hemia. Zajistí: Josef Böhm, místostarosta 
města, termín: 31. 12. 2009.

Usnesení č. 187/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů schvaluje rozšíření možnosti čer-

pání dotace pro HC Sklo Bohemia o ná-
klady na registrace, startovné v soutěžích, 
rozhodčí a školení trenérů. Zajistí: vedoucí 
finančního odboru, termín: ihned.

Usnesení č. 188/2009:
ZM Světlá n. S. po projednání nesou-

hlasí se zakoupením alkoholtesteru Al-
cotest Dräger 7510 v hodnotě 40 tis. Kč 
z prostředků města Světlá n. S. a s jeho 
následným darováním ČR – Krajské-
mu ředitelství policie Jihomoravského 
kraje v Brně darovací smlouvou. Zajistí: 
Ing. Lenka Arnotová, starostka města, 
termín: 31. 12. 2009.

ZM Světlá n. S. bere na vědomí:
Informaci starostky ohledně soudního 

sporu s p. Morawetzem o vrácení dal-
ších nemovitostí. Okresní soud v Hav-
líčkově Brodě dne 30. 9. 2008 žalobu 
p. Morawetze v plném rozsahu zamítl 
a další vydání pozemků tak nepřipustil. 
Dr. Kölbl však podal proti tomuto roz-
hodnutí odvolání. JUDr. Málek sděluje, 
že Krajský soud v Hradci Králové zcela 
akceptoval naši argumentaci a potvrdil 
v plném rozsahu rozhodnutí soudu prvé-
ho stupně. Jakmile bude k dispozici roz-
sudek krajského soudu, budeme s jeho 
obsahem seznámeni. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka

 • výjimku v počtu dětí v některých 
odděleních mateřské školy.

 • dočasné umístění lešení na po-
zemku KN č. 213/1 v k. ú. Světlá 
n. S. v lednu až březnu 2010 z dů-
vodu zateplení byt. domu čp. 934-
938 a prominutí poplatku za pro-
nájem veřejného prostranství pro 
společnost Vanderlaan.

 • uzavření kupní smlouvy o dodávce 
a odběru tepelné energie mezi měs-
tem Světlá n S. a společností TED-
OM ENERGO.

 • uzavření smlouvy o dílo mezi měs-
tem Světlá n. S. a firmou Tost.cz, 
s. r. o., Ledeč n. S., která bude za-
jišťovat rekonstrukci vodovodní 
přípojky ve společenském domě.

 • po revokaci svého usnesení č. 564/
2009 uzavření smlouvy mezi měs-
tem Světlá n. S. a společností Wave-

-Net o poskytnutí sloupů veřej- ▶



Světelský zpravodaj leden 2010 strana 8 strana 9 leden 2010 Světelský zpravodaj 

Kriminalita na Světelsku

17.11. v dopoledních hodinách byl ve 
Světlé n. S. policejní hlídkou kontrolo-
ván řidič osobního motorového vozidla. 
Následnou kontrolou policisté zjistili, že 
26letý řidič má rozhodnutím Okresního 
soudu v Pelhřimově uložen zákaz činnosti 
spočívající v zákazu řízení motorových 
vozidel na dobu jednoho roku, a to do 
března 2010. Muž je podezřelý z trestného 
činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

23.11. krátce před půl jedenáctou došlo 
na železniční trati ve Světlé n. S. k tragické 
události. Nákladní vlak, který přijížděl ze 
směru od Ledče n. S., srazil chodce, který 
bez rozhlédnutí přecházel železniční trať 
ze sídliště Na Bradle  na ulici Na Sídlišti. 
Strojvedoucí vlaku nemohl srážce nijak 
zabránit. Dle výpovědi svědků události 
vlak z dostatečné vzdálenosti houkal. Zra-
něný muž byl převezen do nemocnice, kde 
na následky zranění zemřel. Šetřením na 
místě bylo zjištěno, že se jedná o 85letého 
hluchoněmého muže, který bydlel v ne-

dalekém domě s pečovatelskou službou. 
Alkohol byl u strojvedoucího dechovou 
zkouškou vyloučen. Nehoda je nadále 
v šetření policie.

25.11. v odpoledních hodinách oznámil 
na policejní služebnu ve Světlé n. S. 77letý 
muž krádež finanční hotovosti ve svém 
domě v obci Leštinka. Ke krádeži mělo 
dojít v době mezi 13.00 a 13.30 hodinou, 
kdy dosud neznámý pachatel vnikl do 
neuzamčeného rodinného domu v uvede-
né obci, kde následně v kuchyni vypáčil 
dveře od skříně a zde z uložené peněženky 
odcizil finanční hotovost 240 tisíc korun. 
V té době byla doma pouze manželka, kte-
rá se pohybovala okolo domu a na zahrád-
ce. Ženu v té době oslovil neznámý muž, 
kterého uviděla stát na dvoře za plotem 
zahrádky. Muž se ptal, zde nemá na prodej 
nějaký starý nábytek. Po záporné odpově-
di ze dvora odešel. Poté, co se žena vrátila 
zpět do domu, zjistila, že došlo ke krádeži 
uvedené finanční hotovosti. K popisu 
muže žena uvedla, že byl ve věku okolo 

Upozornění

Obnovení žádosti o byt do konce 
ledna!
Všem, kteří mají žádost o byt vedenou 

na Městském úřadu ve Světlé n. S. při-
pomínáme, že termín na obnovení 
žádostí je od 4. do 31. 1. 2010. Toto je 
možné písemně, případně osobně na 
MěÚ u paní Jaroslavy Holoubkové. Ne-
obnovené žádosti budou automaticky 
vyřazeny z evidence.

MěÚ Světlá n. S.
bytová agenda

▶ ného osvětlení v Nádražní ulici na 
dobu dvou let. V případě, že bude 
město Světlá n. S. realizovat sta-
vební činnost umožňující položení 
ochranného potrubí pro podzemní 
vedení sítí elektronických komuni-
kací, je společnost Wave-Net po-
vinna realizovat uložení vedení do 
země ještě před 31. 12. 2011.

 • uzavření smlouvy o připojení k dis-
tribuční soustavě mezi městem 
Světlá n. S. a společností VČP Net, 
s.r.o., Hradec Králové.

 • pronájem pozemků parc. č. 600,605/
3, 603/5, 603/1 a 603/3 v k. ú. Mrz-
kovice a pozemku parc. č. 965/1 
v k. ú. Dolní Březinka firmě Ze-
dom, s. r. o. 

 • uzavření nájemní smlouvy na ryb-
ník na pozemku parc. č. 20 v k. ú. 
Kochánov u Lipničky za cenu 
0,60 Kč/m2/rok s p. Jiřím Straší-
kem, Kochánov 3.

 • vytvoření maximálně 20 míst 
na výkon veřejné služby u města 
Světlá n. S. od 1.1. do 31. 12. 2010. 
Ukládá odboru sociálních věcí 
zpracovat evidenci osob vykoná-
vajících veřejnou službu a odboru 
MIRR zajistit a kontrolovat plnění 
výkonu veřejné služby.

 • neměnit zatím dopravní znače-
ní v ulici U Rybníčků, jednak na 
základě analýzy dopravní situace, 
jednak s ohledem na to, že jsou stá-
le vedena jednání s majiteli pozem-
ků na trase plánované přístupové 
komunikace na Bradlo.

 • odpisy pohledávek uložených pře-
stupkovou komisí města Světlá 
n. S. Ve čtyřech případech zastavil 
výkon rozhodnutí soud, v pátém se 
nepodařilo právnímu zástupci měs-

ta dohledat žádný postižitelný ma-
jetek povinného.

 • odepsání nezaplaceného stravné-
ho v MŠ. Dlužníci se odstěhovali 
z města a jejich bydliště je nezná-
mé.

 • úřední hodiny Městského úřadu 
ve Světlé n. S. pro veřejnost dne 
23. 12. 2009 od 8.00 do 13.00 hod.

 
RM Světlá n. S. vzala na vědomí:

 • výsledky veřejněsprávních kontrol 
ve školách a školských zařízeních 
provedených odborem správním, 
školství a živnostenským. Ukládá 
ředitelům ZŠ Lánecká, ZŠ Komen-
ského a MŠ učinit potřebné kroky, 
aby bylo jejich účetnictví do konce 
dubna 2010 dáno do  souladu se zá-
konem č. 563/91 Sb.

 • schválení nadačního příspěvku od 
Nadace ČEZ ve výši 500 tis. Kč 
a ukládá OMIRR zařadit do roz-
počtu použití této částky na nákup 
rolby.

 • dopis paní Aleny Tiché, V Polích 
235, Světlá n. S., ve kterém apelu-
je na opravu místní komunikace 
V Polích a doporučuje opravu ko-
munikace zařadit do rozpočtu měs-
ta na rok 2010.

 • zásady pro používání městského 
kamerového dohledového systému 
v přímém výkonu Městské policie 
Světlá n. S. 

 • soupis akcí zadaných či zahájených 
v roce 2009 a přecházejících do 
rozpočtu na rok 2010.

 • dopis manželů Říhových, Dolní 
Březinka 11, ve kterém žádají zne-
průjezdnění komunikace vedoucí 
kolem jejich domu.

 • písemnou informaci o předpoklá-
daném harmonogramu zpracování 
změny územního plánu a násled-
ného vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení pro fotovol-
taickou elektrárnu.

  
RM Světlá n. S. projednala 
a neschválila :

 • žádost o povolení výstavby pří-
střešku pro motorová vozidla na po-
zemku KN č. 504 v k. ú. Lipnička.

 • pronájem částí pozemku v prostoru 
náměstí za účelem umístění auto-
matu na mléko. Doporučila žada-
teli Malčínská, a. s., navrhnout jiné 
vhodnější místo pro umístění kios-
ku.

 
 Josef Böhm, místostarosta
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30-35 let, vysoký cca 180 cm, světlé pleti. 
Měl černé vlnité vlasy a knírek. Oblečen 
byl do tmavého oblečení a z místa měl 
odjet osobním vozidlem tmavé barvy.

V noci z pondělí na úterý 1.12. se dosud 
neznámý pachatel vloupal do nákladního 
vozidla zn. IVECO, zaparkovaného na 
parkovišti u skladu skláren v Zámecké 
ulici ve Světlé n. S. Z prostoru kabiny ná-
sledně odcizil volně položenou gola sadu 

v černém kufříku. Poškozením zámku 
dveří a odcizením sady vznikla společnos-
ti škoda ve výši 3 tisíce korun.

V noci z úterý na středu 16.12. neznámý 
pachatel rozbil u vozidla BMW zaparko-
vaného před domem v obci Kunemil boč-
ní okno u spolujezdce. Následně z palubní 
desky odcizil autorádio zn. Sony v hodnotě 
nejméně 2 tisíce korun. Poškozením okén-
ka vznikla majiteli škoda 1 tisíc korun.

V době od 23. do 28.12. vnikl neznámý 
pachatel nezjištěným způsobem do prodej-
ny rybářských potřeb v Lánecké ulici ve 
Světlé n. S. a z pokladny odcizil finanční 
hotovost ve výši nejméně 11 tisíc korun.  
Policisté zahájili úkony trestního řízení 
na neznámého pachatele pro podezření 
z trestného činu krádež.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

Dům čp. 553
Některé informace o tomto domě již 

přinesl Světelský zpravodaj č. 3/2009, 
proto nyní jen stručně. Objekt je zděný 
z plných pálených cihel, dvoupodlažní 
s půdním prostorem pod sedlovou stře-
chou. Postavili jej bratři Kratochvílové 
v roce 1910 v Dolní ulici naproti svým 
domům 186 a 223 jako novou přízemní 
brusírnu granátů. O dva roky později 
přistavěli poschodí, neboť počítali 
se zavedením broušení diamantů. Po 
druhé světové válce však firma, kterou 
převzali synové Františka Kratochvíla 
Karel a Josef, zastavila pro nedostatek 
surovin provoz. Následně byla brusír-
na vyvlastněna, drahé stroje nejprve 
vyházeny a později dány do šrotu. 
V budově vznikl sklad Chemodrogy, 
pak sklad textilu, autoškola a nako-
nec krejčovská dílna OPMP Sázava. 
Zběsilé bourání, které probíhalo v 70. 
a 80. letech minulého století, se před 
tímto domem zastavilo. Na začátku 90. 
let byl v restituci vrácen potomkům 
původních majitelů, kteří jej záhy 
prodali. V letech 1993 až 1994 došlo 
menšími stavebními úpravami (nové 
příčky, podlahy, nové sociální zaříze-
ní, podhled s protihlukovou izolací) 
k rekonstrukci 2. podlaží na brusič-
skou dílnu pro 4 kuliče a 3 pracovníky 
na předkreslování, manipulaci a mytí 
a expedici skla. Užívání stavby bylo 
povoleno po provedení místního šet-
ření 2. 3. 1995.

***
V minulém čísle Světelského zpra-

vodaje se v kapitole věnované 

Budova čp. 553 kdysi… a dnes 

▶
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K letošnímu zápisu do 1. tříd

Výsledky zápisu do 1. tříd na škol-
ní rok 2009/2010 přinesly oběma zá-
kladním školám, které město Světlá 
n. S. zřizuje, značné problémy. ZŠ 
v Komenského ulici zapsala tak 
málo žáků, že mohla otevřít pouze 
jednu první třídu, což se bude ne-
gativně projevovat po celých devět 

sportu mohl pozorný čtenář do-
zvědět o návštěvě turistů v muzeu 
Škoda Auto v Mladé Boleslavi. A teď 
si představte, že tam objevíte expo-
nát se vztahem k našemu městu! Ne, 
není to voituretta, sedan ani tudor 
(two door, jak říkají Angličané), ale 
stacionární vznětový motor Brons 
přibližně z roku 1910. Tyto motory 
vyráběla mladoboleslavská firma 
Laurin & Klement v holandské licenci 
(Brons Scheepsmotoren) a měla s nimi 
takový úspěch, že na jejich výrobu 
musela postavit novou halu, lidově 
zvanou bronzák (právě v ní se dnes 
nachází zmíněné muzeum). Motory 
nejčastěji poháněly hospodářské stroje 
na statcích a obráběcí stroje v různých 
dílnách. Vystavený exponát pochá-
zí ze Světlé nad Sázavou, kde přes 

transmise poháněl stroje na broušení 
přírodních i syntetických drahokamů 
ve firmě Františka Kratochvíla synové. 
Je to neuvěřitelných sto let – a ještě 
neuvěřitelnější je, že se původní motor 
zachoval do dnešních dnů!

Když po sametové revoluci přešla 
budova zpět do soukromých rukou, do-
šlo na jaře roku 1991 – po neúspěšném 
jednání s Národním technickým mu-
zeem – k dohodě mezi pány Evženem 
a Pavlem Kratochvílovými na jedné 
straně a firmou Škoda, automobilová 
a. s., Mladá Boleslav na straně druhé, 
jejímž výsledkem byl odprodej tohoto 
motoru, jeho následná rekonstrukce 
a instalace v podnikovém muzeu.

-jv-
Foto: Jaroslav Vála (2), archiv (1) Stacionární vznětový motor Brons

▶

let. ZŠ v Lánecké ulici, která musela 
otevřít tři první třídy, se ocitla před 
problémem prostorovým, ředitelství 
školy a město dodnes jednají s kraj-
ským úřadem o navýšení kapacity 
školní družiny.

V zájmu města není, aby učebny 
v jedné škole zely prázdnotou a v dru-
hé škole byly přeplněny. Do obou škol 
zřizovatel investuje, jejich vybavenost 
je na vysoké úrovni, o čemž se obča-
né mohou přesvědčit např. při dnech 
otevřených dveří, které školy pořádají. 
Jednou z příčin současného nežádoucí-
ho stavu je nerespektování školských 
obvodů stanovených vyhláškou města. 
Protože město Světlá n. S. má zájem 
o naplněnost obou škol, prosíme ro-
diče budoucích prvňáčků, aby bez 
skutečně závažného důvodu nechodili 
k zápisu do školy, kam jim to dle škol-
ského obvodu nepřísluší.

Školský obvod ZŠ Světlá n. S., 
Komenského 234:
Ulice: Sázavská, Dolní, Nové Měs-

to, Na Sídlišti, Lánecká (od náměstí 
po viadukt), Horní, náměstí Trčků 

z Lípy, Jelenova, Komenského po trať, 
Poštovní, Pěšinky, Nádražní, Kolovra-
tova, Čapkova (od Nádražní po trať), 
Josefodolská, Haškova, Wolkerova, 
Zámecká, Malostranská, Nerudova

Místní části: Leštinka, Mrzkovice, 
Dolní Březinka, Kochánov, Radosto-
vice, Závidkovice, Lipnička

Školský obvod ZŠ Světlá n. S., 
Lánecká 699:
Ulice: Na Bradle, U Rybníčků, Za-

hradní, Lánecká (od viaduktu nahoru), 
Rozkoš, V Polích, Příčná, Panuškova, 
Havlíčkova, Vysočanská, Sklářská, 
U Stromečku, Na Úvoze, Sadová, 
Zahrádecká, Nad Cihelnou, Havířská, 
Komenského (od trati), Krátká, Re-
voluční, Zelená, Nad Tratí, Čapkova 
(od trati nahoru), Nová čtvrť, Boženy 
Němcové, Na Hrázi, F. A. Jelínka, 
J. J. Staňka, Pplk. Hradeckého, U Dí-
len, Kamenická, Školní, Vodárenská

Místní části: Dolní Bohušice, Horní 
Bohušice, Josefodol, Dolní Dlužiny, 
Horní Dlužiny, Žebrakov, Opatovice, 
Horní Březinka, Benetice 

Josef Böhm, místostarosta
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Soutěž My třídíme nejlépe

Naše město a zejména školy se 
pravidelně zapojují do soutěží propa-
gujících předcházení vzniku odpadů, 
třídění odpadů a ochranu životního 
prostředí. 

V posledním listopadovém týdnu 
proběhlo v Krajském úřadu v Jihlavě 
slavnostní odpoledne spojené s vyhod-
nocením informační kampaně a předá-
váním cen vítězům soutěží konaných 
v letošním roce. Vyhodnocována byla 
celková výtěžnost sběru recyklovatel-
ných odpadů, doplňková soutěž týkající 
se zpětného odběru elektrozařízení spo-
lečností ASEKOL a soutěž o nejhezčí 
znak města vyrobený z odpadu. Právě 
v kategorii výtvarného díla vyrobeného 
z odpadů se blýskli žáci ze Základní 
umělecké školy ve Světlé n. S., kteří pod 
vedením paní Ivany Těsnohlídkové vy-
tvořili rozměrný znak našeho města ze 
skleněných střepů. Toto opravdu krásné 
výtvarné dílo nadchlo hodnotící porotu 
a práce Světeláků obsadila 1. místo. 

Vyhodnocení byli přítomni zástupci 
vítězných měst a obcí, přestavitelé kraje 
Vysočina, zástupci společností EKO-
-KOM, ASEKOL a Agentury Dobrý 
den Pelhřimov. Za Světlou n. S. převzal 
ocenění místostarosta Josef Böhm, který 
také zajistil slavnostní předání ocenění 
všem, kdo se na vzniku znaku podíleli.

Fotografie znaku města byla uveřej-
něna v červnovém čísle Světelského 

zpravodaje v souvislosti s článkem 
o Odpadové olympiádě, která se v květ-
nu uskutečnila na náměstí Trčků z Lípy. 
V současnosti náš znak zdobí vestibul 
budovy B krajského úřadu.

Podrobnosti o jednotlivých soutě-
žích a výsledky jsou k nahlédnutí na 
www.tridime-vysocina.cz/soutez-obci-
2009/index.php.

Jitka Gögeová
Městský úřad Světlá n. S.

odbor životního prostředí

Diplom pro Světeláky

V prosinci naše škola již tradičně 
(spolu)pořádá několik předvánočních 
akcí, které přitahují zájem dětí i dospě-
lých obyvatel Světlé i okolních obcí: Den 
otevřených dveří, vánoční dílny a miku-
lášskou nadílku.

Adventní čas jsme v naší škole letos 
zahájili Dnem otevřených dveří v 1. třídě 
a školní družině a vánočními dílnami ve 
třídách prvního stupně. V úterý 1. pro-
since k nám zavítali předškoláčci i menší 
děti z mateřských škol se svými učitelka-
mi. Školáci jim pomohli vyrobit drobné 
připomínky Vánoc, dárečky a maličkosti 
pro radost. Škola byla po celý den až do 
večera plná dětí, rodičů i prarodičů, kteří 
své ratolesti doprovázeli. Jako velmi dobří 
pomocníci při práci se osvědčily nejen 
děti ze 2. až 5. třídy, ale i šikovná děv-
čata z druhého stupně. O tom, jak se jim 
vánoční dílny líbily, se rozepsali někteří 
žáci ze 4. a:

Ráno jsme se učili vyrábět košíčky z pa-
píru. Dopoledne přišly děti z mateřských 
školek, učili jsme je košíčky stříhat a lepit. 
Odpoledne jsme se šli podívat do jiných 
tříd a udělali jsme si: stromečky, čerta 
a Mikuláše, hvězdičky, rybičky, domeček, 
zvonek a pytlíček a dostali jsme perní-
ček. V naší třídě jsme zapichovali do 

Sportovní podzim v ZŠ v Lánecké

Po začátku školního roku se účastní 
žáci ZŠ v Lánecké již tradičně ně-
kolika sportovních soutěží v rámci 
Přeborů škol, které pořádá Asociace 
školních sportovních klubů. 

Největších úspěchů jednoznačně do-
sáhli stolní tenisté v kategorii 6. a 7. tříd. 
Družstvo dívek ve složení Iva Vondro-
vá, Lada Hoťková a Zuzana Chládová 
vyhrálo okresní kolo. Za nimi se umís-
tily ZŠ Štoky, ZŠ Komenského Světlá 
n. S. a ZŠ Konečná Havlíčkův Brod. 
V krajském kole, které proběhlo v Hro-
tovicích u Třebíče, Zuzku zastoupila Eva 
Urbanová. Holky navázaly na výborné 
výkony z okresu a skončily na úžasném 
třetím místě, když porazily ZŠ Domamil 
3:1 a ZŠ Bory 3:0 a prohrály se ZŠ Brtni-
cí 1:3 a Gymnáziem Humpolec 0:3.

Mužstvo chlapců v téže kategorii – 
Lukáš Vodička, Václav Pospíšil, Michal 
Rezek a Petr Císař – získalo v okresním 
kole v konkurenci 10 škol bronzové 
medaile.

Iva Vondrová a Lada Hoťková, 
bronzové v krajském kole

Další umístění na stupních vítězů vy-
bojovali šachisté. Kvůli chřipce zasedlo 
za šachovnice v Havlíčkově Brodě pou-
ze pět školních družstev, náš tým ve slo-
žení Pavel Papež, Ondřej Pejchar, Kris-
týna Zadinová a Zuzana Tvrdá obsadil 
třetí příčku za Gymnáziem Havlíčkův 
Brod a ZŠ Havlíčkovou Borovou. Za 
námi zůstala ZŠ Lipnice a Gymnázium 
Ledeč. 

Tomáš Rosecký 

Prosinec v ZŠ 
v Komenského ulici

▶
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Vánoční jarmark v ZŠ v Lánecké ulici

10. prosince se v prostorách naší školy 
již třetím rokem uskutečnil vánoční jar-
mark. I přesto, že naší zemí cloumala 
chřipková epidemie, účast na jarmarku 
byla obrovská. 

Tak, jako každým rokem, se většina dětí 
a dospělých pustila do přípravy a zhoto-
vování výrobků, dárků a výzdoby školy. 
Starší žáci se podíleli na pečení vánočního 
cukroví. Jejich pomoc jsme uvítali při 
instalování prodejních stánků a dohledu 
nad malými prodejci. Mladší školáci si na 
vlastní kůži a s nadšením vyzkoušeli zod-
povědnost při prodeji a práci s penězi.

Součástí prodejního jarmarku byly i vý-
tvarné dílny. Zde si mohli nejen školáci, 
ale i předškoláci a rodiče vyzkoušet svoji 
fantazii. Pod jejich rukama vznikaly vá-
noční vrkoče, přáníčka, ozdoby a zdobené 
perníčky. Tímto bychom chtěly poděko-
vat i paní Kolbábkové, která nám velice 
pomohla a se zájmem se rozdělila o své 
zkušenosti a vědomosti. 

Vánoční pohodu dotvářelo podávání tep-
lých vánočních nápojů, cukroví a vánoček. 
Kdo byl přesycen sladkostmi, mohl za-

jablíčka rozinky, kůru od pomeranče, 
bonbony a popcorn. Dílny se nám hodně 
líbily.

Zuzana Kořánová a Tereza Pleslová

Připravovali jsme se celý týden. Vystři-
hovali jsme ryby a nalepovali na ně knoflí-
ky. Na dílny se přišly podívat děti ze školek. 
Pomáhali jsme jim vyrábět košíčky. Mně 
(Adamovi) se to moc nedařilo, Terezka 
mi občas pomohla. Odpoledne k nám do 
školy přišly děti s rodiči. Pomáhali jsme 
jim zdobit jablka. Do jablek jsme zapicho-
vali párátka a na párátkách byly rozinky, 
bonbony a kůra z pomeranče. Já (Anetka) 
jsem si vyrobila košíček, jablko, pytlíček, 
čerta, hvězdu a zvoneček. Moc se nám to 
všechno líbilo.

Aneta Štěpánová a Adam Vavřička

Čertovského strašení, andělského utě-
šování a mikulášské nadílky si naši žáci 
užili i letos několikrát. Už v pátek 4. pro-
since přivedla nebeské i pekelné hosty do 
tříd prvního stupně naše paní vychovatel-
ka ze školního klubu Jiřina Semrádová. 
Skvěle namaskovaná děvčata z druhého 
stupně mnohé menší děti přinejmenším 
znejistěla – co když jsou čerti přece jen 
opravdoví...

Následujícího dne se děti mohly z Mi-
kuláše radovat znovu. Kulturní zařízení 
KyTICe uspořádalo pořad nazvaný 
A možná přijde i Mikuláš. Součástí celo-
odpoledního programu bylo i vystoupení 
žáků a učitelek naší školy. Paní učitelka 
Soňa Lesinová s žáky druhého stupně 
dlouho dopředu vyráběli lodičky ze sko-
řápek vlašských ořechů a svíčiček. Večer 
5. prosince u kašny na náměstí stáli dva 

krásní andělé (naše paní učitelky Vero-
nika Málková a Dáša Ward) a podělovali 
děti „světýlky naděje“. A ještě než při-
šel Mikuláš, zazpívali u kašny členové 
souboru Škubánek, které na vystoupení 
připravila paní učitelka Eva Pejchalová. 
Krásně se nám těšilo na Vánoce...

Více na www.zskomenskehosns.cz.
Mgr. Hana Křivská a žáci 4. a

Foto: H. Křivská, J. Semrádová 

▶

kousnout šťavnatou, voňavou a lahodnou 
klobásu. Atmosféru Vánoc dokresloval 
papírový betlém u velkého stromu a ma-
lebné zvuky koled. 

Chtěly bychom poděkovat všem, kteří 
přišli podpořit a ocenit práci dětí. Letošní 

jarmark se setkal s velkým ohlasem, a pro-
to doufáme, že se na něm příští rok zase 
všichni s radostí sejdeme.

Blanka Zmrhalová, Eva Milfaitová
Foto: Jiří Víšek
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Sociální centrum města Světlá n. S. 

Vážené dámy, vážení pánové,
již dlouhou dobu se chystám oslovit 

širokou veřejnost a myslím, že nyní 
uzrál ten správný čas. Vede mě k tomu 
hned několik důvodů. Jednak bych rád 
představil naší organizaci, její poslá-
ní, jaké sociální služby jsme schopni 
poskytnout a v jakém časovém hori-
zontu. Rád bych tím poopravil některé 
názory (předsudky) široké veřejnosti 
na možnosti, způsoby a problematiku 
poskytování sociálních služeb, uveřejnil 
ceny za poskytované služby a upozornil 

vás na sociální zákon č. 108/2006 Sb., 
který je jakýmsi přelomem ve způsobu 
poskytování sociálních služeb. Tento zá-
kon přesně vymezuje druhy sociálních 
služeb, v jakých standardech se mají 
poskytovat, cenové relace sociálních 
služeb, podle jakých parametrů se posu-
zuje, kdy má občan nárok na příspěvek 
na péči apod. S jeho obsahem by se měl 
každý občan alespoň rámcově seznámit, 
aby se pak v případě, kdy se dostane do 
sociálních problémů, mohl alespoň čás-
tečně orientovat v nastalé situaci. Naše 

organizace poskytuje bezplatné pora-
denství o možnostech a druzích sociál-
ních služeb, ale největším nešvarem je, 
že občané k nám přijdou až v době, kdy 
sociální situaci potřebují řešit okamžitě. 
V takových případech už nejsme schopni 
tuto pomoc poskytnout, ale pouze pora-
dit, jak dále postupovat. Když se objeví 
u člena rodiny zdravotní problémy, které 
už není rodina schopna sama řešit, musí 
se obrátit na odbornou pomoc. V tomto 
případě Sociální centrum nabízí poten-
ciálním klientům buď terénní Pečovatel-
skou službu, která „dojde“ za klientem 
až do jeho domácnosti, nebo komplexní 
pobytovou službu v Domově pro seni-
ory. Vím, že se nikomu nechce opustit 
domácí prostředí, ale když už není jiné 
řešení, dnes skutečně není ostuda vy-
užít služby domova pro seniory. Jsou 
lidé, kteří by v žádném případě svého 
blízkého do Domova pro seniory nedali. 
Těm sice patří z jedné strany můj obdiv, 
ale jsou schopni svému blízkému zajistit 
veškerou odbornou péči? Není takové 
obětování v mnohých případech sebe-
ubližující? Lidé, kteří odsuzují rodinu, 
že svého blízkého DÁ do domova pro 
seniory, neví, jak to v takovém zařízení 
vypadá. Nejvíc mě mrzí, že každoročně 
je na přelomu srpna a září pořádán den 
otevřených dveří a návštěvy jsou žalost-
né. Ale když slyšíte názory některých 
spoluobčanů, jako by každý věděl, jak 
to u nás chodí. Spousta těch rozumných 
rodinných příslušníků osob, které by 
potřebovaly naši pomoc, ale také přijde 
s prosbou, že by rádi pro svého blízkého 
zajistili naše služby. Neví však, jak mu 
to sdělit, aby si nemyslel, že se ho chtějí 
zbavit. V takovém případě je rozumné 
řešit situaci s ošetřujícím lékařem, který 
vašemu blízkému domov pro seniory do-
poručí. Teď to vypadá, jako bych si dělal 
reklamu, ale když vám sdělím, že máme 
více než 160 žádostí na umístění do do-
mova pro seniory, tak se nabízí otázka, 
proč takto píši? 

Je to jednoduché. Máme seriózně 
zmapovaný region co se týče sociálně 
demografické studie, ale také sociálních 
potřeb seniorů. Jde nám o to, abychom se 
vyhnuli nepříjemnostem při jednání s ro-
dinami, které nevědí, jaká situace v soci-
álních službách je, potřebují pomoc a my 
nemůžeme nic jiného, než poradit. Proto 
si myslím, že je vhodné přijít se informo-
vat o možnostech řešení v předstihu, ▶

Ceník za pobyt, stravu a služby

Ceník za pobyt, stravu a služby 
v domově pro seniory Sociálního cent-
ra města Světlá n. S. pro rok 2010.

Ceník byl stanoven na základě č.108/
2006 S., a prováděcí vyhlášky 505/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Vratky uživateli za pobyt mimo 
domov:
1) nemocnice, LDN, ODN, PL

  a) denní vratka za norm. stravu - 
snídaně 10 Kč, přesnídávka 11 Kč, 
oběd 27 Kč, svačina 9 Kč, večeře 
16 Kč.

  b) denní vratka za stravu diabetici 
- snídaně 9 Kč, přesnídávka 10Kč, 
oběd 27 Kč, svačina 8 Kč, večeře 
16 Kč a druhá večeře 3 Kč 

  c) vratka za příspěvek na péči se 
uživateli nevrací

2) dovolená, rekreace 
  a) denní vratka za norm. stravu - 

snídaně 10 Kč, přesnídávka 11 Kč, 
oběd 27 Kč, svačina 9 Kč, večeře 
16 Kč

  b) denní vratka za stravu diabetici 
- snídaně 9 Kč přesnídávka 10 Kč, 
oběd 27 Kč, svačina 8 Kč, večeře 
16 Kč a druhá večeře 3 Kč 

  Celodenní vratka 68 Kč za stravu.
  c) vratka za příspěvek na péči - po-

dílem na skutečný počet celých dní 
v měsíci.

Minimální měsíční kapesné je podle 
zákona 108/2006 Sb. 15% ze starobního, 

invalidního + vdovského (vdoveckého) 
důchodu.

Úhrada za péči dle skupin:
1. 2000 Kč/měs.
2. 4000 Kč/měs.
3. 8000 Kč/měs.
4. 12000 Kč/měs.

Fakultativní služby:
1.  Pedikúra 70 Kč
2.   Zabezpeční dovozu a odvozu uživa-

tele ze soukromých důvodů – 8 Kč/
km, 96 Kč/hod. doprovodu

3.   a) masáže (poskytované uživateli 
nad rámec doporučení ústavního 
lékaře) – 1,50 Kč/min.

  b) nahřívání pomocí rašelinových 
polštářků – každých 15 min = 6 Kč 

4.   Ceny za vstupné na kulturně-spole-
čenské akce až do výše vstupenky. 

Ceník byl schválen Radou města Svět-
lá n. S. dne 14. 12. 2009. Josef Hnik

Členění pokojů
1 lůžkový 

s balk. 
1 lůžkový bez 

balk.
2 lůžkový 

s balk.
2 lůžkový bez 

balk.
od 1. 1. 2010 od 1. 1. 2010 od 1. 1. 2010 od 1. 1. 2010

Strava/den 143 143 143 143
Bydlení/den 149 146 134 131

DEN 292 289 277 274
MĚSÍC - orientačně na 30 dnů 8760 8670 8310 8220
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Ceník za poskytované sociální služby

 Ceník za poskytované sociální služ-
by na základě zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách a vyhlášky 505/
2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
pro rok 2010.

Klient (uživatel služby) bude hradit 
dle bodu číslo 8 pouze skutečnou ztrátu 
času. 

Ceník byl schválen Radou města Svět-
lá dne 14. 12. 2009. Josef Hnik

kdy rodina již začíná tušit, že naše 
služby bude jednou potřebovat.

Jak jsem uvedl na začátku tohoto člán-
ku, rád vám sdělím o sociálním centru 
(dále SC) základní informace. SC je zří-
zeno městem Světlá n. S. jako příspěvko-
vá organizace a má dva provozy: domov 
pro seniory (DpS), který má sídlo Na 
Bradle 1113, a pečovatelskou službu (PS), 
která má sídlo U Rybníčků 1044 v budo-
vě Domu s pečovatelskou službou.

Domov pro seniory má kapacitu 89 
klientů v kompletně zařízených jedno- 
a dvoulůžkových pokojích s vlastním 
hygienickým zázemím (sprcha, WC), 
který má klient možnost si dovybavit na-
příklad televizí, lednicí, varnou konvicí 
apod. K dispozici je 24hodinová zdravot-
ní a ošetřovatelská služba a každodenní 
aktivity pro využití volného času. Dále 
mají klienti k dispozici internetovou 
klubovnu, vydáváme čtvrtletně časopis 
Slunečnice (ta je logem DpS), kde se kli-
enti dozvědí vše o dění v Domově, máme 
keramickou dílnu, tělocvičnu pro seniory, 
měsíční kavárničky, taneční zábavy, kaž-
dodenní klubovny, trénink paměti, další 
zájmové aktivity, obřadní síň, ale např. 
i vlastní hrobku na místním hřbitově 
pro ty, kteří nikoho nemají. Jezdíme na 
zájezdy, navštěvují nás populární osob-
nosti – převážně z kulturního života 

– popovídat si s našimi klienty v křesle 
pro hosta. Naším patronem je herečka 
Květa Fialová. 

V našem zájmu je rozšíření kapacity 
domova pro seniory na cca 110 lůžek 
půdní vestavbou a také propojení budov 
Domova pro seniory a Domu s pečova-
telskou službou nadzemním tunelem. 
To ale záleží na finančních možnostech, 
takže cesty hledáme na MPSV a v ev-
ropských fondech.

Pečovatelská služba má pronajaté 
prostory v DPS, kde poskytuje služby 
obyvatelům tohoto domu (64) a odkud 
vyjíždí poskytovat služby cca 130 kli-
entům ve Světlé n. S. a přidružených 
obcích. V současné době se připravuje 
na základě zákonných změn v sociálních 
službách podle výše uvedeného zákona 
108/2006 Sb. několik změn v chodu PS. 
Podstatné je, aby si každý, kdo pobírá 
příspěvek na péči, uvědomil, že by si za 
něj měl pořídit sociální službu, a není to 
přilepšení k důchodu, za které má kupo-
vat dárky svým blízkým. V průběhu le-
tošního roku dojde ke změnám v rozsahu 
pracovní doby PS na minimálně odpo-
lední službu, případně služby víkendové, 
ale také se začne posuzovat oprávněnost 

▶ poskytování sociální služby. Co to 
znamená v praxi podle zákona? PS má 
omezenou kapacitu, proto bychom měli 
v prvé řadě poskytnout službu člověku, 
který ji skutečně potřebuje, což se pro-
kazuje při sociálním šetření, které pro-
bíhá se žadatelem vždy před uzavřením 
smlouvy o poskytnutí sociální služby. 
Až v případě volné kapacity bude služba 
poskytnuta ostatním žadatelům. Protože 
je finanční situace v celé naší republice 
složitá a hledají se úspory, které se určitě 
dotknou i výše našich dotací a je předpo-
klad, že se během letošního roku změní 
i výše cen za poskytované služby. Ale 
logika státu je zřejmá. Kdo má příspěvek 
na péči, potřebuje sociální službu a z pří-
spěvku na péči na zaplacení vyššího po-
platku bude mít. A co naše pečovatelská 
služba nabízí? Např. dovoz oběda, praní 
prádla, nákupy, úklid v domácnosti, 
pomoc při osobní hygieně, pomoc při 
podávání léků, doprovod klienta k léka-

ři a na úřady (v případě volné kapacity 
a nemá-li klient možnost si to jinak zaří-
dit) a umožňuje tím prodloužit klientovi 
dobu, kterou chce strávit v domácím pro-
středí. Neměl bych opomenout i na služ-
bu AREION. Ta pomáhá osobám, které 
žijí ve vlastních domácnostech a mohou 
se dostat do tzv. tísňové situace, jako je 
např. náhlá zdravotní indispozice, únik 
plynu, výpadek el. energie, pád a ne-
možnost vstát apod. Provozovatelem této 
služby je Život 90 a v sociálním centru 
o ní obdržíte potřebné informace.

Pokud máte zájem o bližší informace 
o našem zařízení, není nic jednodušší-
ho, než se k nám kdykoliv přijít podívat. 
Máme své webové stránky a vydáváme 
speciální letáky, které můžete najít např. 
v čekárnách u lékařů. Žádost o umís-
tění do domova pro seniory si můžete 
vyzvednout buď osobně v domově pro 
seniory u sociálních pracovnic nebo ji 
najdete na našich webových stránkách 

č. název úkonu - služby výše úhrady
1. Donáška oběda 9,- Kč
2. Oběd jednotná cena pro dia. a obyč. oběd 51,- Kč

3. Nákupy
(potraviny, léky,
hygienické potřeby)

malý (do 2 kg) 6,- Kč
střední (do 5 kg) 8,- Kč
velký (nad 5 kg) 10,- Kč

minerální vody 
(1 ks PET láhve) 1,- Kč
(balení 6 ks PET lahví) 6,- Kč

4. Holení 20,- Kč
5. Praní prádla za 1 kg

včetně vysušení a žehlení - mand-
lování

(s vlastním práškem) 35,- Kč

(bez vlastního prášku) 40,- Kč

6. Pedikúra 70,- Kč
7. Zabezpečení odvozu a dovozu klienta a zboží dle požadavku a mož-

ností sociálního centra 
(Cena dopravného se změní v závislosti na změně vyhlášky o cestov-
ních náhradách)

8,- Kč/km
včetně náhrady 

ztráty času

8. Ostatní poskytované sociální služby jako např.: úklid, luxování, mytí 
oken, koupel, mytí vlasů, donáška uhlí, oblékání, přesun na vozík, 
jednoduché ošetřovatelské úkony, pomoc při podávání jídla, donáška 
vody, vynesení odpadu, převléknutí ložního prádla, topení, nákupy, 
vybavení domácností, ošacení, vyřizování na úřadech a jiné případné 
služby dle vzájemné dohody a možností sociálního centra

96,- Kč/hod.
(klientem bude 
hrazena pouze
skutečná ztráta 

času po minutách)
1 minuta = 1,60 Kč
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scsvetlans.webpark.cz. O umístění ža-
datelů do domova pro seniory rozhoduje 
na doporučení sociální komise Rada 
města Světlá n. S. Předčasné umístění 
není možné, neovlivní to ani jakýkoliv 
sponzorský dar. Stejně tak nástup ža-
datele, jak do domova pro seniory, tak 
i do domu s pečovatelskou službou, není 
podmíněn žádnou finanční částkou. Žá-
dost o poskytnutí pečovatelské služby si 
můžete vyzvednout buď osobně v domě 
s pečovatelskou službou nebo opět na 
našich webových stránkách. Informace 
k žádosti o umístění do domu s pečova-
telskou službou jsou k dispozici na soci-
álním odboru městského úřadu. Umisťo-
vání žadatelů do domu s pečovatelskou 
službou je výhradně záležitostí města 
Světlá n. S., nikoliv Sociálního centra 
města Světlá n. S. 

Vážení spoluobčané, pokud jste do-
četli až sem, musím vám poděkovat za 
trpělivost a doufám, že pro vás moje 
slova byla přínosem. Věřím, že se díky 
tomuto článku informovanost veřejnosti 
zvýší a že se kdokoliv z vás nebude obá-
vat naše zařízení kontaktovat. Na vaše 
dotazy rádi odpovíme prostřednictvím 
telefonu, e-mailu a úplně nejlépe osobně, 
kdy budete mít možnost si naše zařízení 
prohlédnout. 

Všem vám a vašim blízkým přeji pev-
né zdraví a mnoho hezky prožitých dnů 
v novém roce.

Josef Hnik, 
ředitel sociálního centra 

Z domova pro seniory

I v letošním roce se to u nás jedno pro-
sincové čtvrteční odpoledne hemžilo čerty. 
Měli jsme totiž Mikulášskou zábavu. Ke 
slavnostnímu příchodu svatého Mikulá-
še a anděla nám hrála hudební skupina 
Č.A.S.S. Mikuláš nám všem popřál hodně 
zdraví a štěstí v příštím roce, rozdal nám 
dárky a zase zmizel. To čerti, ti se zdrželi 
déle a neváhali nám předvést své čertov-
ské tance. Po odchodu čertů i nadále pa-
novala veselá nálada a tančilo se seč nám 
síly stačily.

Kdo z vás navštívil mikulášsko-vánoční 
trhy, jistě neminul stánek s výrobky našich 
obyvatel. I tentokrát jsme jich prodali po-
žehnaně, což nás naplňuje radostí a jsme 
rádi, že se výrobky obyvatel líbí.

Ani letos jsme nezapomněli navštívit 
vánoční výstavu u zahradníka Starkla, 
kde jsme načerpali spoustu nápadů pro 
vánoční výzdobu našeho domova.

V každé správné domácnosti to před Vá-
noci voní cukrovím. Ani v našem domově 
tomu nebylo jinak a jednoho dne jsme si 
společně alespoň pár kousků domácího 
cukroví upekli.

Ve čtvrtek 17. prosince se u nás konalo 
slavnostní zakončení již třetího ročníku 
Univerzity slunečního věku. Celé slav-
nostní odpoledne zahájila paní Jiřina Ro-
ženská a otec Marek povídáním o adventu 
a Vánocích. Po jejich poutavém vyprávění 
předal pan ředitel všem studentům diplom 
o absolvování univerzity, medaili a tzv. 
Sborník, kde měli studenti shrnutí celého 
univerzitního roku. Slavnostní odpoledne 
zakončila naše domovská kapela KAJAK 
svými milými písničkami. Doufáme, že se 
našim studentům univerzitní rok líbil a že 
se s nimi v příštím roce opět setkáme. 

 Lucie Coufalová, sociální pracovnice
Foto: Martina Cimburková

Mikulášova družina

Bali – zážitky z jižní polokoule

Naši studenti

Když mi kamarád Vláďa nabídl, 
jestli nechci vyrazit s partou jeho 
známých na Bali, chvíli jsem váhal. 
Ubytování bylo zajištěno v hotelu, což 
zrovna není to, co mě na cestování 
láká. Pak ale přišel onen půlnoční 
bláznivý nápad zadat do Googlu dvě 
kouzelná slůvka Bali paragliding. 
Vyhledávač na mě vychrlil několik 
zajímavých odkazů. Pak jsem v hlavě 
rychle spočítal, kolik váží padák se 
sedačkou a zda do požadovaného limi-
tu vtěsnám ještě aspoň kraťasy a dvě 
trička. Výsledek zněl ano, a tak jsem 

Vláďovi volal, že beru a můj batoh 
bude mít trochu větší rozměry. Kama-
rád chápavě pokýval hlavou, pomyslel 

si něco o mém duševním zdraví a za-
mluvil letenku. 

Základní geografické informace
I když o tomto nádherném ostrově již 

povídání z pera Mgr. Jiřího Veselého 
před několika lety na stránkách Světel-
ského zpravodaje vyšlo, jistě neuškodí 
uvést na začátek několik geografických 
informací. 

Bali je nejzápadnější ostrov souostroví 
Malé Sundy, leží mezi Jávou na západě 
a Lombokem na východě. Současně je 
jednou ze 33 indonéských provincií, ▶
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hlavním městem je Denpasar na jihu 
ostrova. Od východu k západu je ostrov 
asi 153 km široký, od severu k jihu je to 
asi 112 km. Rozloha činí 5632 km2. Nej-
vyšším bodem je aktivní vulkán Mount 
Agung (3142 m n. m.), který naposledy 
soptil v březnu 1963. Vulkán Mount Ba-
tur je také stále aktivní. Před asi 30 000 
lety prodělal katastrofickou erupci – jed-

nu z největších vulkanických událostí 
na Zemi. Hory pokrývají střed ostrova 
a táhnou se na východní stranu. Na jihu 
krajina sestupuje do formy nánosové 
roviny zavlažované mělkými řekami, 
suchými v období sucha a rozlévajícími 
se v období dešťů.

Většina příslušníků indonéské hinduis-
tické menšiny žije na Bali. Na ostrově se 
mluví balijštinou, která je odlišná od 
oficiálního indonéského jazyka Bahasa 
Indonesia.

Ostrov je také největší turistickou 
destinací v Indonésii, známou uměním 
tance, hudby, sochařstvím, malbami, 
výrobky z kůže a kovotepectvím.

Cesta
Se společností Cathay Pacific letíme 

z Frankfurtu nad Mohanem nejprve do 
Hongkongu. Při odbavení našich zava-
zadel slečna na přepážce bodá prstíkem 
podezíravě do mého batohu s úsečnou 
otázkou „Was ist das?“ „Das ist ein 
Paragleitschirm,“ odpovídám s klidem, 
zatímco ostatní se baví jejím údivem 
a tím, že si nějaký blázen táhne padák 
takový lán světa. Let do Hongkongu 
trvá jedenáct hodin a je zpestřen boha-
tým cateringem společnosti. Je možné 
vybírat ze dvou druhů jídel, servírovány 
jsou předkrm, hlavní chod i zákusek 
(vše pochopitelně na jednom tácu), pivo 
i víno mají dobré, co více si přát. 

V Hongkongu přistáváme nad ránem 
a máme zde přes dvě hodiny času na 
přestup na linku na Bali. Dávám si ká-
vičku, kupuji v místní trafice, o níž vím, 
že je zásobena leteckou literaturou, svůj 

oblíbený Aeroplane Monthly a v klidu 
vyčkávám. 

Let na Bali International Airport trvá 
téměř pět hodin a přistáváme krátce po 
poledni místního času. Následuje zapla-
cení indonéských víz 25 USD na 30 dnů 
a chvilka napětí, zda doletěl batoh s pa-
dákem. Ale za chvíli už držím milovaný 
padák opět ve svých rukou. Odháním 

několik dotěrných nosičů zavazadel, 
kteří samozřejmě hodlají utržit nějaký 
ten dolárek za své služby a mířím spolu 
s ostatními z klimatizované haly do hor-
kého tropického balijského odpoledne. 

Rekognoskace terénu a shánění 
dopravních prostředků
Po ubytování v hotelu (na můj vkus 

relativně luxusním, a to včetně dvou 
bazénů) vyrážím obhlédnout městečko 
Sanur, které jsme zvolili za naši základ-
nu. Vzhledem k tomu, že jsem si ostrov 
i lokalitu doma docela důkladně prostu-
doval v programu Google Earth, nečiní 
orientace žádný závažný problém. Moje 
cíle jsou dva – najít vhodnou půjčovnu 

motocyklů a skútrů, kde bych si za při-
jatelné peníze pronajal motorové přibli-
žovadlo a také nějaký příjemný warung 

– což je místní stánek s občerstvením, 
kde se člověk nají různých dobrot za 
cenu vskutku lidovou. 

Prvé dá chvíli práce. Obcházím něko-
lik půjčoven, ale ceny mi na můj vkus 
stále mírně připomínají drahotu. Asi 

u čtvrté půjčovny mě dohání Balijka 
a nabízí, že má několik skútrů k prona-
jmutí a táhne mě na opačnou stranu, než 
mám namířeno. No co, proč to nezkusit, 
říkám si a jdu s ní. A opravdu, na malém 
dvorku se krčí tři skútry, cena je pří-
jemná, a tak se domlouvám na devátou 
ranní. 

Druhý cíl – místní bašta. Bloumám po 
městě a hledám něco jako tržnici, nabíd-
ka místních restaurací mě příliš neláká 
a rovněž ceny jsou nastaveny spíše na 
movitějšího turistu než českého padáč-
káře. Slabá půlhodinka a tržnici mám. Je 
zde poměrně husto, davy lidí, mezi tím 
motorky, pobíhající zvířátka, široká na-
bídka rozličného tovaru a velmi lákavě 
vypadající warungy. 

Tak mlsně kroužím v soustředných 
kružnicích kolem a vybírám, který 
poctím svou přítomností a svým vybíra-
vým jazýčkem. Vyhrává stánek rodinné-
ho typu, kde matka připravuje na pohled 
chutnou krmi a otec s dcerou obsluhují 
hosty a kasírují. A mají v jídelníčku mé 
oblíbené mňamky Bami Goreng a Nasi 
Goreng. Copak že to je? O tom až příště. 

Text a foto: -mš- 
(geografické informace připraveny 

s pomocí internetu)

Balijský šlofíček

Ranní pohled na Gunung Agung

Rýžové terasy na jižních svazích Bali
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena. Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

Leden
Pátek 15. 1., 19.30

Love and Dance (Polsko) 123´
Romantický
Mezi rytmem a tancem se rodí 
láska. 
Hrají: M. Damiecki, I. Miko
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 17. 1., 19.30
Tři sezony v pekle (ČR, SR, 
Německo) 110´
Milostné drama
Dokud sníš, nejseš mrtvej! 
Hrají: K. Hádek, J. Kraus
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Středa 20. 1., 19.30
SAW VI (USA) 90´
Horor
Zvrácená hra, odstartovaná před 
léty, pokračuje. 
Hrají: C. Mandylor, T. Howard 
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Pátek 22. 1., 19.30
Můj život v ruinách (USA) 96´
Komedie
Aneb moje velké řecké léto. 
Hrají: N. Vardalos, A. Georoulis 
Vstupné: 65 Kč
Přístupný

Neděle 24. 1., 19.30
Zakletý v čase (USA) 107´
Drama/romantický/sci-fi
Knihovník Henry může 
nedobrovolně cestovat časem. 
Hrají: R. McAdams, E. Bana 
Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Středa 27. 1., 19.30
Dokonalý únik (USA) 97´
Akční thriller
Každý občas potřebuje zmizet. 
Hrají: S. Zahn, M. Jovovich
Vstupné: 65 Kč
Od 15 let

Pátek 29. 1., 19.30
Ctihodný občan (USA) 108´
Thriller

Kdo nechal propustit vraha jeho 
rodiny? 
Hrají: G. Butler, J. Foxx 
Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Neděle 31. 1., 19.30
Zemský ráj to napohled (ČR) 
119´
Komedie
O tom, jak se dalo žít v 70. letech 
a zároveň se nenechat zmrazit.
Hrají: V. Cibulková, T. Voříšková 
Vstupné: 70 Kč
Přístupný

Únor

Středa 3. 2., 19.30
Láska na druhý pohled (USA) 
109´
Drama/romance 
Láska obrátí jeho život vzhůru 
nohama. 
Hrají: J. Aniston, A. Eckhart 
Vstupné: 65 Kč
Přístupný

Pátek 5. 2., 19.30
Twilight sága: Nový měsíc (USA) 
130´
Fantasy/horor
Může existovat láska upíra 
k člověku? 
Hrají: R. Pattinson, K. Stewart
Vstupné: 65 Kč.
Od 12 let

Neděle 7. 2., 17.30
Ať žijí rytíři (ČR) 105´
Dobrodružná středověká komedie
Vcelku poklidné soužití naruší 
nečekaná událost. 
Hrají: D. Prachař, P. Kříž
Vstupné: 60 Kč
Přístupný

Pátek 12. 2., 17.30
Astro Boy (USA, Japonsko) 94´
Animovaný/akční/sci-fi
Je to pták? Je to letadlo? Ne, 
mechanický kluk – Astro Boy
Vstupné: 65 Kč

Přístupný
Česká verze

Neděle 14. 2., 19.30
Sherlock Holmes (USA) 110´
Akční/krimi
Bojové schopnosti a pověstný 
intelekt pomohou odhalit smrtelné 
spiknutí, které by mohlo
zničit celou zemi. 
Hrají: R. Downey jr., J. Law
Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Pátek 19. 2., 19.30
Coco Chanel (Francie) 105´
Životopisný/ drama
Životopisný snímek ikony 
francouzské módy. 
Hrají: A. Tatou
Vstupné: 65 Kč
Od 12 let

Neděle 21. 2., 17.30
Mikulášovy patálie (Francie) 91́
Rodinná komedie
Hrdinové senzačních příběhů 
dětských knížek o Mikulášovi 
se konečně dostávají na filmová 
plátna. 
Hrají: V. Lemercier, K. Merad
Vstupné: 70 Kč
Přístupný
Česká verze

Pátek 26. 2., 19.30
Oko ve zdi (ČR, SR) 80´
Thriller
Obyčejné rande v opuštěném 
domě je plné napětí a děsu. Jenom 
jeden přežije.
Hrají: K. Roden, J. Prochnow
Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Neděle 28. 2., 19.30
Zombieland (USA) 88´
Hororová komedie
Dva muži se snaží přežít ve světě 
ovládaném zombies. 
Hrají: J. Eisenberg, W. Harrelson
Vstupné: 70 Kč
Od 15 let ▶
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Březen
Pátek 5.3., 19.30

Trable v ráji (USA) 113´
Komedie. Nádherný exotický 
ostrov vypadá jako ráj, ale je to 
peklo. 
Hrají: V. Vaughn, J. Favreau
Od 12 let

Neděle 7.3., 17.30
Planeta 51 (Velká Británie) 97´
Animovaný. Poklidnou idylku 
zelených obyvatel Planety 51 
ruší jen strach z mimozemské 
civilizace., 
Přístupný. Česká verze

Pátek 12.3., 17.30
Vyfič! (USA) 111́
Komedie. Místo soutěže krásy si 
zvolí drsný závod na kolečkových 
bruslích. 
Hrají: E. Page, D. Barrymore
Přístupný

Neděle 14.3., 19.30
Samec (USA) 97´
Komedie. Touží po něm každá, ale 
ne každá ho může mít. 
Hrají: A. Kutcher, A. Heche
Od 12 let

▶ Pátek 19.3., 19.30
Stínu neutečeš (ČR) 102´
Drama. Pátrání po rodinném 
tajemství, které je ukryto 
v minulosti. 
Hrají: J. Adamovská, P. Landovský
Přístupný

Neděle 21.3., 17.30
Princezna a žabák (USA) 91́
Animovaný. Výsledek polibku 
princezny a žabáka je překvapivě 
odlišný.
Přístupný. Česká verze

Pátek 26.3., 19.30
Avatar (USA) 166´
Akční sci-fi. Vítejte v novém světě 
za hranicí vaší fantazie. Hrají: S. 
Worthington, Z. Saldana
Přístupný. 
Česká verze

Neděle 28.3., 19.30
Kawasakiho růže (ČR) 100´
Drama. Za každou lží se skrývá 
pravda a za ní pravda ještě hlubší. 
Hrají: M. Huba, D. Kolářová
Od 15 let

Pátek 26. března
od 19.30
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Hana a Petr 
Ulrychovi & Javor Beat

Nový koncertní program Hany a Petra 
Ulrychových s novou kapelou Javory 
Beat, která je složená ze špičkových 
brněnských rockových hudebníků. V Ja-
vory Beatu dominuje rocková kytara do-
plněná baskytarou a klávesami, bicími 
a dechovým nástrojem. Uslyšíte nové 
písničky, staré beatové „pecky“ a známé 
javorovské písničky v jiném kabátě. 

V úvodu programu se jako předsko-
kan představí skvělá písničkářka Žofie 
Kabelková.

zh

Křest knihy

V úterý 22. prosince proběhl v městské 
knihovně křest literární prvotiny Lucie 
Hrochové Přátelství z nebes. Sešlo se 
přes stovku návštěvníků, především z řad 
rodinných příslušníků a přátel mladé au-
torky. Kmotrovství se ujala další světel-
ská spisovatelka Markéta Prášková. Křest 
byl o to slavnostnější, že Lucie oslavila 
21. prosince své 15. narozeniny. 

Mladé spisovatelce srdečně blahopřeje-
me a doufáme, že její kniha u knihkupců 
nezapadne a najde si celou řadu čtenářů. 
Je určena dospívajícím a díky věku autor-

ky má pro mladé obrovskou vypovídající 
hodnotu. Pro pracovnice knihovny to 
bylo opravdu slavnostní odpoledne, pro-
tože se jednalo o vůbec první křest, který 

v naší knihovně proběhl, a navíc Lucie 
je její pravidelnou návštěvnicí. Je velice 
obdivuhodné, že Lucka i přes svůj věk 
dokázala nejen knihu napsat, ale i oslovit 
nakladatelství, z nichž Akcent její knihu 
vydal. 

Ještě jednou blahopřejeme. 
J. R.

Foto: Petr Šebesta

Mladá autorka Lucie Hrochová

Obálka nové knihy
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Víte, že…

…Filmexport Home Video, s. r. o., ve 
spolupráci s Národním filmovým archi-
vem vydal na DVD slavný pamětnický 
film o znovunalezené chuti do života Řeka 
čaruje? Jeho námětem byla stejnojmenná 
rozhlasová hra Josefa Tomana, hlavní po-
stavou je bohatý a předčasně zestárlý pod-
nikatel Leopold Kohák v podání Františka 
Hanuse, který jednoho dne ujede vlakem 
z Prahy od panovačné manželky do rod-
ného kraje, k řece Sázavě. Tam potká dob-
rosrdečného zloděje a tuláka Čtverylku, 
kterého výborně zahrál Jindřich Plachta, 
a ten mu prozradí, že v zátočině je zá-
zračná voda. Kohák se ponoří do Sázavy 
a začne mládnout. S novou energií vypadá 
stále lépe a úplně omládne, když oholí 
svůj důstojný plnovous. Vypraví se proti 
proudu řeky a času a znovu slyší Sázavu 
zpívat, rozumí každému jejímu slovu. 

Ve filmu se objeví záběry ledečského 
hradu, hradu Český Šternberk, Ratají nad 
Sázavou a dvakrát se také krátce objeví 
Světlá nad Sázavou. Jednou je to pohled 

na město z Kalvárie, podruhé záběr mostu 
přes Sázavu s charakteristickou věží kos-
tela svatého Václava v pozadí. 

Černobílý film byl natočen v roce 1945, 
premiéra se konala 25. ledna 1946. DVD 
se v novinových stáncích prodává za 
49 Kč.

***
…v pohádce Pyšná princezna, kterou 

Česká televize s železnou pravidelností 
o Vánocích reprízuje, účinkuje herečka 
původem ze Světlé nad Sázavou? Roli 
chůvy princezny Krasomily hrála Mária 
Sýkorová, rozená Pochmonová (1888-
1967). Jejími rodiči byl truhlářský tovaryš 
František Pochmon a Marie, dcera truhlá-
ře Václava Dobrušky. 

V roce 1923 se provdala za herce Jána 
Sýkoru (1888-1948), s nímž prošla krát-
kými angažmá v Ostravě a Košicích až 
nakonec oba zakotvili v činohře Sloven-
ského národného divadla v Bratislavě 
(Marie v letech 1929 až 1938 a po nucené 
přestávce v období Slovenského štátu 1946 
až 1951). Její manžel pocházel také z vyso-
činy, narodil se v Netíně nedaleko Velkého 
Meziříčí, ale oba používali slovenské va-
rianty svých křestních jmen Ján a Mária. 
V roce 1955 byla jmenována zasloužilou 
umělkyní.

-jv-
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21. leden
Hana a Petr Ulrychovi
Sourozenecká dvojice v novém 
koncertním programu s novou kapelou 
Javory Beat. Nové písničky, staré 
beatové „pecky“ a známé javorovské 
písničky v jiném kabátě.
Hostem koncertu je písničkářka Žofie 
Kabelková.
Společenský dům – divadelní sál 
v 19 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

3. únor
Vyhlášení nejlepších sportovců
Slavnostní akt – poděkování za úspěšnou reprezentaci 
města nejlepším v kategoriích trenér, družstvo, mládež, 
dospělí a sportovní osobnost.
Městský úřad – obřadní síň 
Pořadatel: město Světlá n. S.

16. únor
Masopustní rej
Masky v doprovodu živé hudby.
Náměstí Trčků z Lípy od 13 do 15 hod.
Pořadatel: ZŠ v Komenského ul.

18. únor
Don Quijote – klasika jak ji neznáte
Osobitá úprava klasického příběhu 
z dílny legendární dvojice Lasica + 
Satinský v podání hereckých hvězd, 
doplněná písničkami.
Účinkují: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser
Společenský dům – divadelní sál 
v 19 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

20. březen
Josefské trhy
nám. Trčků z Lípy
Pořadatel: město Světlá n. S.

24. březen
Eva a Vašek
Koncert populární dvojice.
Společenský dům – divadelní sál 
v 18 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

březen
Velikonoční variace
Malování vajíček, zdobení perníčků a velikonoční 
výzdoba z přírodnin.

Bližší informace na plakátě ve vývěsce ČSŽ na budově 
tanečního sálu nebo na www.svazzen.hostuju.cz
Pořadatel: Český svaz žen, Světlá n. S.

březen
Zájezd do Kudowy Zdroje (Polsko) 
Návštěva místních lázní a tržnice.
Bližší informace na plakátě ve vývěsce ČSŽ na budově 
tanečního sálu nebo na www.svazzen.hostuju.cz
Pořadatel: Český svaz žen, Světlá n. S.

3. – 4. duben
Staročeské Velikonoce na 
Michalově statku
Ukázky jarních zvyků a prací na 
selském statku v období Velikonoc.
Skanzen Michalův statek v Pohledi 
od 10 do 17 hod.
Pořadatel: Místní spol. Koruna Česká 
a OÚ v Pohledi
www.michaluv-statek.estranky.cz

15. duben
Tomáš Klus
Koncert mladého talentovaného 
písničkáře a herce.
Společenský dům – divadelní sál 
v 19 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

20. dubna 
Dlouhý, široký a bystrozraký
Velká výpravná pohádka podle 
klasické předlohy K. J. Erbena.
Společenský dům – divadelní sál 
v 8.30 a v 10 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe

27. duben
Don Quijote podle Sancha
Flamenco muzikál v divadelním 
provedení z produkce bratislavského 
hudebního divadla Teatro Wüstenrot.
Celý příběh nejslavnějšího rytířského 
románu všech dob vtipně převypráví 
sluha Dona Quijota Sancho 
Panza. Herecký koncert hlavního 
představitele, španělské rytmy, 
strhující hudba, písně a tance.
Účinkují: Ivan „Tuli“ Vojtek, Los 
Remedios – skupina flamencových 
tanečníků a hudebníků 
Společenský dům – divadelní sál 
v 19 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení KyTICe 

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH 
AKCÍ LEDEN - DUBEN 2009
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 18.11. do 21.12.:

Beletrie
Coelho Paulo - Vítěz je sám

 -  upínáme se k bohatství a úspěchu 
  za každou cenu a neslyšíme své 

vlastní srdce

Knihy pro děti a mládež
Francková Zuzana - Lucka Bambulín 

a tři taťkové
 - příběh o dětech pro děti

Rees Cellia - Krásná loupežnice
 - dobrodružný příběh z 18. století

Wilsonová J. - Pusinka
 - dívčí románek

Naučná literatura
Bauer Jan - Ženy z rodu Habsburků
Helmond Suzanne - Roztomilé hračky

 -  návody na výrobu drobnůstek pro 
vaše děti

Wood Sarah - 101 romantických víken-
dů v Evropě  

Eva Kodýmová

VÝSTAVY V GALERII NA PŮDĚ
Provozní doba
úterý – pátek 9 – 17 hod.
soboty, neděle, svátky 13 – 17 hod.

5. prosinec 2009 – 31. leden 2010
Mezi loutkou a obrazem
Michaela Bartoňová
Loutky, objekty, návrhy, obrazy a kresby pražské 
výtvarnice, ředitelky loutkového divadla Tineola, 
loutkoherečky.

9. březen – 5. duben
Pomlázka za mřížema 
Velikonoční výstava výtvarných a rukodělných prací 
odsouzených žen z Věznice ve Světlé n. S.

13. duben – 30. květen
4 generace Janouchů

- František, Jaroslav, Ladislav a David
Výstava soch, fotografií, knih a dokumentů.

5. červen – 27. červen
Čtvero ročních období
Práce dětí školní družiny při ZŠ v ul. Komenského

VÝSTAVY V TANEČNÍM SÁLE 

20. duben – 8. květen
Výstava světelských výtvarníků - neprofesionálů
Vernisáž výstavy: 19. dubna od 15 hod.

PLESY V TANEČNÍM SÁLE

8. leden – maturitní 
Hraje: Fortuna z Havl. Brodu
Pořadatel: tř. 4.G – Gymnázium, 
Světlá n. S.

15. leden – maturitní 
Hraje: Balanc z Bystřice n. P.
Pořadatel: tř. 4.V – SOŠUP, Světlá n. S.

22. leden – maturitní 
Hraje: Safyr z Ledče n. S.
Pořadatel: tř. 4.S – SOŠUP, Světlá n. S.

5. únor - maturitní
Hraje: MOTO-BAND z Volavé Lhoty
Pořadatel: tř. 4.E - ČZA, Světlá n. S.

6. únor – maturitní 
Hraje: SAM z Leštiny u Světlé
Pořadatel: tř. 2.D – ČZA, Světlá n. S.

27. únor – lyžařský 
Hraje: Vysočina z Ledče n. S.
Pořadatel: Lyžařský klub Kadlečák

19. březen – absolventský večírek pro žáky 9. tříd
Hraje: SOBAKO ze Světlé n. S.
Pořadatel: ZŠ v Komenského ul., Světlá n. S.

13. únor 
Dětský karneval
Tradiční dětský karneval s živou 
hudbou, vtipnou moderátorkou, 
soutěžemi a bohatou tombolou.
Hraje: SOBAKO ze Světlé n. S.
Společenský dům – taneční sál 
od 14 hod.
Pořadatel: Mateřské centrum 
Rolnička

20. únor 
Dětský karneval
v tělocvičně ZŠ v Lánecké ul. od 13.30 hod.
Hraje: Fernet ze Světlé n. S.
Pořadatel: Dům dětí a mládeže 

Zpracovala: Z. Horní

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH 
AKCÍ LEDEN - DUBEN 2009
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Mikulášský den se vydařil

Už třetí rok kulturní organizace KyTI-
Ce připravila pro malé i velké obyvatele 
našeho města Mikulášský den s bohatým 
programem.

Vzhledem k tomu, že letos vyšel 
5. prosinec na sobotu, bylo možno spojit 
kulturní program s tradičně pořádanými 
vánočními trhy. Takže světelské náměstí 
žilo už od rána. Pravda, norimberský ad-
ventní trh to nebyl, ale dalo se nakoupit 
leccos vánočního, od jmelí, voňavých sví-
ček, keramiky a vyšívaných ubrusů až po 
ozdoby na stromeček a nezbytné blikačky 
všeho druhu.

Některé stánky, zejména ty s jídlem 
a něčím na zahřátí, zůstaly i do odpo-
ledních hodin. Takže kdo se od čtrnácti 
hodin přišel podívat na vystoupení Jardy 
Hypochondra a jeho girls, mohl do rytmu 
ukusovat klobásku nebo popíjet horký 
svařák. Našli se i tací, kteří si před podiem 

zatančili. Faktem zůstává, že většinou jim 
nebylo víc než šest let, ale o to radostnější 
tanec to byl.

Rádio Region ovšem nepřijelo jen 
se zábavným vystoupením, soutěžemi 

a balonky pro děti. Hlavním důvodem 
jejich pozvání bylo to, že se KyTICe stala 
spoluorganizátorem akce Daruj hračku. 
A právě dárečky pro děti z dětských domo-
vů, které nakoupili občané našeho města 
podle obrázků a konkrétních přáníček 
dětí, se to odpoledne vybíraly. Panenky, 
kočárky, batohy, parfémy, sportovní boty 

Čertice ze sociálního centra

atd. i s přáníčky od dárců určitě udělaly 
dětem radost.

Ve stejnou dobu proběhla i vernisáž vý-
stavy loutek a kreseb pražské výtvarnice 
Míši Bartoňové, velcí i malí návštěvníci 

si krásné dřevěné loutky prohlíželi až do 
večera. Některé děti sem přišly rovnou 
z „pekla“. Tedy toho podzemního, kde 
strašila asi třicítka čertů a čertic v čele 
s Luciferem. Ale kdo odvážně prošel ce-
lou cestou, dostal u východu z pekelného 
království odměnu. U planoucího ohně 
tam čekali andělé i s Mikulášem a všem Náměstí bylo plné

Mikuláš a jeho suita

Vystoupení Jardy Hypochondra

Světýlka naděje
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malým odvážlivcům dávali sladkou 
odměnu, a tak nebylo divu, že některé 
děti chtěly jít i víckrát… Ale to by potom 
nestihly vystoupení Marka Pilgera, jeho 
ohňovou show, nebo by se nedostaly ke 
kašně, kde už na ně čekali další andělé 
se svíčkami ve skořápkách ořechů. Roz-
svícené lodičky plavaly na vodě a každá 

Ohňová show Marka Pilgera

Lucifer

symbolizovala jedno tajné dětské přání… 
A když k tomu krásně zazpívali oblíbení 
Škubánci, byla tu najednou opravdová 
vánoční atmosféra.

Zpívalo se ostatně i v kostele, nejdřív 
děti ze školních pěveckých sborů Zvonek 
a Zvoneček a hlavním adventním koncer-
tem byl pak ten večerní, kde pro zcela 
zaplněný kostel nádherně „koledoval“ 
výborný Cimbal Classic.

Ale ještě před tím, přesně v osmnáct 
hodin, přišlo vyvrcholení celého dne 

– slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
Toho stromu, který mnozí považují za je-
den z nejhezčích široko daleko. I tentokrát 
k němu přišel „opravdový“ Mikuláš a ta-
jemným kouzlem rozzářil strom i dětské 
oči na přeplněném světelském náměstí. 
Bylo hezké, že ředitelka KyTICe Jana 
Kupčíková ve svém proslovu připomněla 
i děti, které netráví Štědrý den v rodině, 
ale dětských domovech, a poděkovala 
všem těm, kteří na ně a jejich radost pod 
stromečkem nezapomněli. Krásnou teč-
kou za tím vším byl andělský zpěv staré 
duchovní písně Veni Domine v podání 
Janičky Myslivcové.

Mikulášský den se vydařil, všichni od-
cházeli krásně vánočně naladěni. Velký 
dík a uznání patří všem pracovníkům Ky-
TICe, málokdo si dovede představit, kolik 
práce a úsilí se za přípravou a zorganizo-
váním takovéto akce skrývá. Doufáme, že 
organizátorům ani v roce letošním nedo-
jdou nápady ani chuť je realizovat.

-mš-
 foto: Jaroslav Vála

▶

Naši čerti neškodí

Také letos se středověké podzemí stalo 
přechodným útočištěm pekelníků. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat dobro-
volníkům, kteří se ve svém volném čase 
zdatně ujali role čertů. Pekelná parta se 
rekrutovala ze členů a příznivců Pionýrské 
skupiny Jiřího Wolkera pod vedením „Lu-
cifera“ Josefa Pavlů. Chceme podotknout, 
že procházka peklem je již jenom tečkou 
za mnohahodinovými přípravami, během 
nichž se strohé podzemí promění v pekel-
nou sluj.   J. K.

Koncert v kostele sv. Václava
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Se starostkou Světlé nad Sázavou 

Lenkou Arnotovou jsme si povídaly 
o loňských událostech, o úspěších 
města, o plánech do nového roku, ale 
i české společnosti.

– Jaké nejdůležitější události v loň-
ském roce město zažilo?

Rok 2009 byl pro naše město velice 
těžký. Pád největšího zaměstnavatele 
a prohlubující se krize na nás plně do-
lehly. Jsme si vědomi, že řešení situace, 
ve které je naše město, je dlouhodobá 
záležitost. Přes veškeré problémy, které 
nás provázejí, mohu dnes říci, že v dru-
hé polovině roku přece jen došlo k po-
zitivnímu posunu. Za důležité považuji 
schválení novely insolvenčního zákona, 
podle které byly zaměstnancům skláren 
vyplaceny dlužné mzdy. Nemohu se 
však smířit s tím, že závazky odpověd-
ných lidí na sebe přebírá stát, a tak se 
uvolňují státní prostředky na eliminaci 
krachů podniků a ty jdou z kapes nás 
všech. Velice důležitou událostí je 
skutečnost, že v polovině roku získaly 
sklárny nového majitele, byla obnovena 
výroba. Za důležité považuji také to, že 
v listopadu byla uvedena do provozu 
nová plynová kotelna Na Bradle, čímž 
se vyřešilo tepelné hospodářství ve 
městě.

– Co považujete za největší úspěch 
města v roce 2009?

Největším úspěchem města v roce 
2009 bylo zahájení realizace rekon-
strukce zimního stadionu na víceúče-
lovou halu. Jedná se o projekt, který 
je spolufinancován z peněz Evropské 
unie, takže díky tomu nebude finanční 
dopad do budoucích rozpočtů města tak 
citelný. Za úspěch považuji i to, že se 
na základě kvalitně připraveného vý-
běrového řízení na dodavatele podařilo 
snížit cenu zakázky. Důkazem, že se 
jednalo o průhledné výběrové řízení 
je i to, že se ani jedna z „neúspěšných 
firem“ neodvolala. V současné době 
firma PKS INPOS, a. s., Žďár nad Sá-
zavou dokončuje provedení střešního 
pláště, provádí montáž obvodového 
pláště a klempířských konstrukcí, po-
kračují práce na realizaci ledové plochy, 

je položeno potrubí pro chlazení. Re-
alizují se vnitřní rozvody kanalizace, 
vodovodu a elektroinstalace. Veškeré 
práce pokračují v souladu se schvále-
ným harmonogramem prací a stavba 
by měla být dokončena do 31. 8. 2010. 
K dnešnímu dni je proinvestováno 
celkem 67 mil. Kč. Město má zažádáno 
o první splátku z dotace z ROP NUTS 
II Jihovýchod ve výši 9 mil. Kč, která 
by měla být zaplacena do konce roku 
2009. 

 
– A jaké jsou úspěchy po kulturní 

nebo sportovní stránce?
V rovině kulturní to byla řada vyda-

řených akcí, např. výstava obrazů aka-
demického malíře Josefa Sasky, festivá-
lek dechových hudeb, zajímavé výstavy 
v Galerii Na Půdě a v neposlední řadě 
i nová tradice rozsvícení vánočního 
stromu. V letošním roce též proběhl 
sedmý ročník folklorního festivalu Ho-
rácko zpívá a tančí. Je pro nás ctí hostit 
v našem městě tento festival, který 
nejlépe vystihuje lidskou úctu k histo-
rii a předkům připomenutím krásných 
lidových písní, tanců, krojů a tradic. 
Nesmírně si vážím práce všech, kteří 
se věnují práci s mládeží a vedou ji 
k smysluplné činnosti, v tomto přípa-
dě k lásce k lidovým zvykům, písním, 
tancům a krojům. Soubor Škubánek 
pod vedením Evy Pejchalové navíc 

v letošním roce oslavil 25. výročí své 
existence. Myslím si, že za zmínku sto-
jí i otevření nové expozice v městském 
muzeu nazvané Kameníci na Světelsku. 
Skupina nadšenců z Vlastivědného 
spolku Světelsko zde shromažďuje pro 
budoucí generace dosud existující pa-
mátky na místní tradiční řemesla.

Významnou událostí roku 2009 byl 
bezpochyby i koncert smíšeného pě-
veckého sboru Gaudeamus u příležitos-
ti 30. výročí od jeho založení. Nemohu 
opomenout důstojnou reprezentaci 
našeho města prostřednictvím výstav 
prací studentů a pedagogů Umělec-
koprůmyslové akademie. V roce 2009 
to byly výstavy prací v Praze v Nos-
ticově paláci nebo v soukromé galerii 
Skleněnka v Březině u Tišnova. Práce 
studentů reprezentovaly kraj Vysočina 
a potažmo i naše město v Bruselu. Tra-
dicí se též stala akce České zemědělské 
akademie Jízda zručnosti, spojená s vý-
stavou zemědělských strojů. 

V rovině sportovní se městu podařilo 
se ctí zhostit organizace celostátní do-
pravní soutěže Mladý cyklista. Spolu 
s ministerstvem dopravy, krajem Vyso-
čina a městem Ledeč nad Sázavou uspo-
řádalo třídenní finále této soutěže, kde 
bylo v celé kráse využito naše dopravní 
hřiště. Chtěla bych využit této příleži-
tosti a poděkovat všem, to jest trenérům, 
učitelům a dobrovolníkům, kteří se 
nezištně věnují mládeži. Také rodičům, 
kteří vynakládají především svůj volný 
čas a nemalé finanční prostředky, aby 
jejich ratolest mohla navštěvovat něja-
ký sportovní klub či zájmový kroužek. 
Jsem přesvědčena, že to je správně vlo-
žená investice. Investice do smysluplné-
ho využití volného času dětí a mládeže. 
Odchovanci místních sportovních klubů 
se dobře uplatňují i ve vyšších soutěžích. 
Jakub Kořínek v ledním hokeji, Hana 
Štrosová v ženském fotbale, Věra Mare-
šová, Sandra Juklová a Markéta Výbor-
ná ve volejbale. A máme i reprezentanty 
ČR: Petera Pláteníka ve volejbale, Jar-
milu Machačovou v dráhové cyklistice 
či Kristýnu Kroužkovou v hodu diskem, 
atd. Nemohu také opomenout práci 
Lyžařského klubu Kadlečák, který je 
partou dobrovolníků, nezištně půso- ▶
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bící v našem městě již tři desítky let. 
Díky jim získávají naše děti první zku-
šenosti s pohybem na lyžích i na vleku. 
Za příznivých sněhových podmínek se 
Kadlečák stává vyhledávaným místem 
lyžařů nejen ze Světlé, ale širokého okolí. 
V rovině společenské mám radost z čin-
nosti místních klubů a různých sdruže-
ní. Občané určitě ocení např. tradiční 
výstavu Světelská zahrádka a výstavu 
neprofesionálních výtvarníků.

– Co byste si přála, aby se v roce 2010 
ve městě uskutečnilo?

Těch přání je hned několik a všechna 
se týkají řešení problémů, které město 
trápí. V prvé řadě je to rekonstrukce 
viaduktu, řešení dopravní situace ve 
městě, jako obchvat v Zámecké ulici 
a dopravní přístupnost sídliště Na Bra-
dle. Mezi další přání patří rekonstrukce 
náměstí, veřejných prostranství sídlišť 
a sportovišť, rekonstrukce zázemí fot-
balového hřiště, koupaliště, výstavba 
sportovní haly a řada dětských hřišť. 
Jednotlivé akce musí být pečlivě připra-
veny, a to při současných podmínkách 
financování a rozpočtových pravidlech 
trvá dlouho, než se nám podaří někte-
rou z věcí zařadit do rozpočtu. Příští 
rok bude rokem volebním, proto bych si 
přála, aby zvolení nástupci pokračovali 
v započaté práci, aby nepřišly vniveč 
vynaložené prostředky a práce jejich 
předchůdců. Mám ještě jedno důležité 
přání. V loňském roce jsme vykazo-
vali dvacetiprocentní nezaměstnanost. 
V letošním roce je nezaměstnanost na 
14,5 %. Ke snížení došlo především ob-
novením výroby ve sklárnách, kde práci 
našlo přibližně 280 občanů. Přála bych 
si, aby se v našem městě dařilo podni-
katelům a podnikání vůbec.

– Jaké nejdůležitější akce máte letos 
v plánu?

Sestavování rozpočtu na rok 2010 je 
velmi složité. Rozpočet nastavujeme na 
úroveň roku 2006 a předpokládáme vý-
padek v příjmech sdílených daní ve výši 
15 %, což představuje částku 10 mil. Kč. 
Pro naše město je ještě důležitým zása-
hem do rozpočtu vyvolaná investice ná-
kupu majetku bývalých skláren v částce 
12 mil. Kč. Máme ji rozdělenou do tří 
etap a pro rok 2010 musíme počítat s 6 
mil. Kč. Zdroje budeme hledat v úspoře 
nákladů úřadu i všech příspěvkových 
organizací a budeme se muset zamýš-
let i nad rozsahem služeb poskytova-
ných příspěvkovými organizacemi. 

Na zasedání zastupitelstva města dne 
2. 12. 2009 byly schváleny investice 
na rok 2010 ve výši 48 mil. Kč, to jest 
částka, která je kryta předpokládanými 
příjmy. Počítáme s dokončením rekon-
strukce zimního stadionu v částce 72 
mil. Kč, z toho 23 mil. Kč kryjeme 
z vlastního rozpočtu a zbylých 49 mil. 
Kč je financováno z peněz Evropské 
unie. Dále musíme zařadit část výdajů 
na nákup ubytovny a tenisového areálu 
ve výši 6 mil. Kč. Uvažujeme i o rea-
lizaci první etapy cyklostezky Světlá 
n. S. – Smrčná v celkové hodnotě 8 
mil. Kč. Tato akce je však podmíněna 
získáním dotace z Evropské unie. Do 
rozpočtu jsou zařazeny i drobnější akce 
jako odvodnění ulice Pěšinky nebo do-
končení odbahnění rybníků. Samozřej-
mě požadavek na tuto kapitolu je daleko 
vyšší, tudíž bude zařazování závislé na 
vývoji příjmů.

– Tento rok jsme si připomněli 20. vý-
ročí od pádu komunistického režimu. 
Co myslíte, že se za těch dvacet let ve 
městě podařilo pozitivního a co nega-
tivního?

V letošním roce jsme si připomněli 
dvacáté výročí sametové revoluce. K té-
to příležitosti město uspořádalo slav-
nostní koncert. Program zajistili spo-
lečným vystoupením smíšený pěvecký 
sbor Gaudeamus a symfonický orchestr 
Region pod vedením dirigentky a sbor-
mistryně v jedné osobě, slečny Andrey 
Krausové. Vy se ale ptáte, co se ve městě 
podařilo pozitivního a co negativního. 
Ohlédneme-li se, přece jen v průběhu 
uplynulých dvaceti let v rovině rozvoje 
města bylo mnohé vybudováno a zre-
konstruováno. Všechno je však otázka 
financí. Rozpočet města nikdy nebyl vel-
ká sláva, na investice do rozvoje města 
nikdy moc peněz nebylo. Bezprostředně 
po roce 1989 se ročně investovala částka 
do 10 mil. Kč. Jednalo se převážně o ply-
nofikace, opravy chodníků, vybudování 
parkovišť Na Bradle, nátěry budov v ma-
jetku města. Situace se výrazně zlepšila 
po roce 1997, kdy město díky privatizaci 
státních podniků získalo akcie skláren, 
VČP a VČE. Z těchto akcií neplynuly 
žádné dividendy, a tak se zastupitelstvo 
rozhodlo pro prodej a tím se do rozpočtu 
dostalo 46 milionů korun. V roce 1997, 
v první vlně privatizace bytového fondu, 
bylo prodáno 210 bytů a do rozpočtu 
přišlo dalších 27 mil. Kč, takže na depo-
zitním účtu město mělo více jak 73 mil. 
Kč. Za tyto peníze se vybudovalo hřiště 

s umělým povrchem u ZŠ Komenského, 
opravila se střecha zimního stadionu, 
spolufinancovaly se půdní nástavby 
na bytových domech v majetku města. 
Dále se spolufinancovala výstavba domu 
s pečovatelskou službou a zčásti i domo-
va důchodců. V roce 2002 se přikročilo 
k rozsáhlé a velmi vydařené rekonstruk-
ci radnice. Rekonstrukcí prošel i most 
přes řeku Sázavu, kde město financovalo 
chodník a veřejné osvětlení. Za pozitiv-
ní považuji zřízení věznice v objektu 
bývalé školy v přírodě. Všichni si určitě 
vzpomenou na peripetie, které tomuto 
kroku předcházely. Od 1. 1. 2003 se 
naše město v rámci reformy veřejné 
správy stalo obcí s rozšířenou působ-
ností, tzv. trojkovou obcí, lidově malým 
okresem. Prestiž našeho města tak vý-
razně stoupla. Tímto krokem se přiblížil 
výkon státní správy našim občanům. 
V následujících letech prošla rekon-
strukcí Nádražní ulice, Haškova ulice, 
knihovna, ubytovna v Josefodole, kde 
vzniklo 21 nových bytů, a realizovala se 
přístavba domu s pečovatelskou službou. 
Rozsáhlou akcí – a velmi nutnou – byla 
rekonstrukce ulice Komenského. Zde 
město financovalo rekonstrukci kana-
lizace, vodovodu, veřejného osvětlení 
a chodníky. Myslím, že za zmínku stojí 
i odkup budovy kavárny a její následná 
rekonstrukce. Určitě se podařila rekon-
strukce uličky ke zdravotnímu středisku, 
můžeme se pochlubit i nově vybudova-
nými parkovišti Na Sídlišti a u restaura-
ce U Gusty. Byly  vybudovány komuni-
kace, chodníky, včetně inženýrských sítí 
v lokalitě na Kalvárii, kde vyrostlo 29 
rodinných domků. Město má vykoupené 
další pozemky pro výstavbu rodinných 
domku v lokalitě „pod vodárnou“, čímž 
je připraveno k svému dalšímu růstu. 

– A co situace okolo průmyslové 
zóny?

Město se dlouhodobě potýkalo s pro-
blémem neexistence vlastní průmyslové 
zóny. Proto jsme vykoupili pozemky 
pro průmyslovou zónu v lokalitě mezi 
věznicí a TBS, v současné době jsou 
zasíťovány. Důkladná příprava při pro-
jektování a zhotovení průmyslové zóny 
se vyplatila. V současné době je prodá-
na plocha přesahující 60 %. U zbývající 
plochy město předpokládá využití fir-
mami, které přinesou do Světlé inova-
ci, pracovní uplatnění a diverzifikaci 
požadavků na profesní využití našich 
občanů. Dosud byla Světlá zaměřena 
poměrně jednostranně a současná svě-

▶
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2009 – takový to byl rok!

Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

tová krize ukázala, že se jedná o slabé 
místo.

– Co dále město spolufinancovalo? 
Ráda bych také zrekapitulovala, že 

nemalé investice šly také do školství 
– na rekonstrukce sociálních zařízení, 
střech nebo výměny oken. Nezapo-
mínalo se ani na místní části. V Dolní 
Březince byla vybudována kanalizace, 
v Lipničce vodovod, v Mrzkovicích, 
Opatovicích a v Horních Dlužinách 
byla realizována rekonstrukce bývalé 
hasičské zbrojnice. Důležité investice 
šly i do sportovišť, například dětské 
dopravní hřiště, projektové dokumen-
tace fotbalového hřiště, sportovní haly, 
koupaliště a v neposlední řadě probíhá 
rekonstrukce zimního stadionu na ví-
ceúčelovou halu. Motoristé nemohou 
popřít zlepšený stav komunikací při 
výjezdu z města jakýmkoliv směrem. 
Kdo chce vidět, vidí. 

– A jak byste komplexně zhodnotila 
českou společnost?

Co mě trápí, je spíše celospolečenský 
jev, který ukazuje na krizi vztahů, za-
sahující všechny oblasti našeho života. 
Vytrácí se obyčejná slušnost, soudnost, 
nadhled při posuzování problémů, pocit 
společné věci a společné práce, vytrácí 
se sounáležitost a vstřícnost. Co mě 
však znepokojuje je, že se rozmáhají 
aktivity ať už levicového nebo pravico-
vého extremismu. Parlament ČR schva-
luje spoustu nových zákonů, které jsou 
nekvalitní a přinášejí řadu problémů 
v běžném životě, bují byrokracie. Právo 
se těžko vymáhá. Patřím mezi lidi, kte-
ří se dokáží radovat z maličkostí a ra-
ději hledají to pěkné a pozitivní. Byla 
bych velice ráda, kdyby lidé z našeho 
města, kteří se věnují dětem, sportu 
a kultuře dosáhli většího ocenění od 
ostatních spoluobčanů, a aby se v na-
šem městě více využívalo nabízených 

možností jako je kinosál, společenský 
sál, knihovna, nebo různá sportoviště. 
Vážím si všech, kteří ve svém volném 
čase udělají něco navíc, něco pro ostat-
ní spoluobčany a umožní jim tak aktiv-
ní trávení volného času. Přehlcenost 
všemi vymoženostmi moderní doby, 
ať už počítači, mobily, televizory nebo 
dévédéčky, nás odvádí od běžných věcí, 
jako jsou posezení s přáteli, popovídání 
si s ostatními, či jen obyčejné zdánlivě 
bezcílné procházky po městě a jeho 
okolí.

Jsme na prahu nového roku, proto 
bych chtěla všem spoluobčanům popřát 
pevné zdraví a vykročení do roku 2010 
tou pravou nohou.

– Děkuji za rozhovor a přeji Vám do 
nového roku mnoho osobních i pracov-
ních úspěchů.

Šárka Nevoralová
Foto: Jaroslav Vála

Svět Česká republika Světlá nad Sázavou

Leden

Rusko-ukrajinská „válka“ o dodávky 
zemního plynu do Evropy, Barack Obama 
(48) prvním černým prezidentem v ději-
nách USA, na Slovensku se začalo platit 
eurem, Izrael odpověděl bombardováním 
na raketové útoky palestinského hnutí 
Hamas.

Česká republika převzala na půl roku 
předsednictví v EU, jmenováni čtyři noví 
ministři, přičemž Daniela Fillipiová je už 
16. ministrem zdravotnictví od listopadu 
1989, zemřel Jan Kaplický (71), autor 
kontroverzního návrhu budovy Národní 
knihovny na Letné.

Zemřeli doc. RNDr. Václav Zajíček, 
CSc (84), čestný občan Světlé n. S., 
a MUDr. Michal Foršt (70), oblíbený dět-
ský lékař, koncert folkového hudebníka, 
skladatele a písničkáře Jaroslava Hutky.

Únor

Obrovské požáry australské buše, jimž 
padlo za obět 173 lidí a na 7500 domů, 
srážka autobusu s vlakem na železničním 
přejezdu v Polomce na Slovensku (12 
obětí).

V důsledku hospodářské krize začínají 
české podniky propouštět zaměstnance, 
zemřel zpěvák Pavel Novák (64), autor 
dávných hitů Malinká a Pihovatá dívka.

Zápisy dětí do prvních tříd, ukončení 
provozu zimního stadionu v Pěšinkách, 
řady světelských výtvarníků neprofesio-
nálů opustil Ladislav Stojan (75).

Březen

V Rakousku dosouzen na doživotí 
Josef Fritzl (73), který ve sklepě svého 
domu 24 let věznil svoji dceru, znásilňo-
val ji a zplodil s ní šest dětí.

Opozice v Poslanecké sněmovně 
zapříčinila pád vlády, poprvé v historii 
samostatné ČR, zemřel herec a jeden 
z našich nejlepších dabérů Miroslav 
Moravec (70).

Do věznice nastoupila k výkonu trestu 
Ludmila Brožová-Polednová, prokurátor-
ka v procesu s Miladou Horákovou, na 
zimním stadionu zvedání střechy, kon-
cert Petry Janů.
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Duben

Zemětřesení ve střední Itálii s téměř 
300 oběťmi, z Mexika se šíří pandemie 
prasečí chřipky, Albánie a Chorvatsko 
vstoupily do NATO, zkrachovala firma 
Chrysler, jedna z ikon amerického auto-
mobilového průmyslu.

Americký prezident přednesl při ná-
vštěvě Prahy projev na Hradčanském 
náměstí, novým premiérem se stal Jan 
Fischer, bývalý šéf Českého statistického 
úřadu. 

Městský soud v Praze rozhodl o mi-
modražebním způsobu prodeje zkracho-
valé Sklo Bohemia, a. s., do věznice byla 
převezena Barbora Škrlová, nechvalně 
známá z kauzy kuřimského týrání dětí.

Květen

Po více než čtvrt století skončila na Srí 
Lance, bývalém Ceylonu, občanská válka 
mezi vládou a separtistickou organizací 
Tamilští tygři.

Na Floridě, kam v roce 1986 emigroval, 
zemřel populární zpěvák Waldemar Ma-
tuška (76).

Okresní soutěž mladých cyklistů, ry-
bářské závody v parku, majáles, výstava 
děl světelských výtvarníků neprofesi-
onálů, folklorní festival Horácko zpívá 
a tančí.

Červen

V Íránu vypukly po prezidentských 
volbách nepokoje, nad Atlantikem 
ztroskotalo letadlo Airbus letící z Rio de 
Janeira do Paříže s 216 cestujícími a 12 
členy posádky, zemřel král popu Michael 
Jackson (50).

Účast ve volbách do Evropského par-
lamentu činila 28 %, předseda Strany 
zelených Martin Bursík rezignoval, Karel 
Schwarzenberg lídrem nové strany TOP 
09.

Zkrachovalé sklárny Sklo Bohemia 
koupila za 160 mil. Kč společnost Viva-
ria pražského podnikatele Lubora Červy, 
v Muzeu Světelska otevřena nová expozi-
ce Kameníci na Světelsku.

Červenec

V důsledku rostoucího počtu romských 
žadatelů o azyl zavedla Kanada pro české 
občany znovu vízovou povinnost.

Povodně následující po prudkých deš-
tích si vyžádaly 15 obětí.

V Galerii Na Půdě úspěšná výstava ko-
čárků a kolébek ze sbírky Miloslavy Šor-
mové, v Rytířském sále výstava Josefa 
Sasky Studie a prvotiny ze Světelska.

Srpen

První demokratické volby v Afghánis-
tánu provázely podvody, při výbuchu 
v Dole Handlová na Slovensku zahynulo 
20 horníků.

V Praze koncerty legendárního americ-
kého zpěváka Leonarda Cohena a americ-
ké zpěvačky Madonny.

V areálu sběrného dvora a skládky 
odpadů na Rozinově spuštěn kamerový 
systém, v Uměleckoprůmyslové akade-
mii dokončena rekonstrukce kuchyně 
a jídelny.

Září

USA ustoupily od záměru vybudovat 
v Polsku a Česku protiraketový štít, ze-
mřel americký herec Patrick Swayze (57) 
proslavený filmem Hříšný tanec.

Návštěva papeže Benedikta XVI. v Br-
ně-Tuřanech a ve Staré Boleslavi, skan-
dál na Právnické fakultě Západočeské 
univerzity v Plzni, končí prodej klasic-
kých žárovek 100 W. 

Festiválek Světelské babí léto s de-
chovkou, zahájení kurzů taneční a spo-
lečenské výchovy pro mládež, křest 
2. dílu Vlastivědného sborníku Světelsko, 
svatováclavská pouť.

Říjen

V Číně velké oslavy 60. výročí vzniku 
republiky, v Haagu soud s někdejším pře-
dákem bosenských Srbů Radovanem Ka-
radžičem, strůjcem největšího masakru 
od 2. světové války, krach legendárního 
(západo)německého zásilkového obcho-
du Quelle.

První sníh 15. října způsobil problé-
my v dopravě i v zásobování elektřinou, 
v republice je téměř půl milionu neza-
městnaných, žokej Josef Váňa (56) po-
šesté vyhrál Velkou pardubickou, zemřel 
spisovatel Miloslav Švandrlík (77), autor 
Černých baronů.

Firma Crystalite Bohemia obnovila 
výrobu skla, odhalení památníku obětem 
dvou světových válek, na radnici výstava 
Světlá očima holandských přátel, oslavy 
110. výročí založení měšťanské školy, vý-
stava květin, ovoce a zeleniny Světelská 
zahrádka.

Listopad

Lisabonská smlouva vstupuje v plat-
nost, ve Švýcarsku po referendu zákaz 
výstavby nových minaretů, na největší 
americké vojenské základně Fort Hood 
vojenský psychiatr Nidal Malik Hasan 13 
lidí zastřelil a 30 zranil.

Zemřel režisér Otomar Krejča (87), 
zakladatel Divadla za branou, zemřela 
etnografka a spisovatelka Helena Lisická 
(79), autorka pohádek, pověstí a národo-
pisných studií.

Vzpomínka na padlé válečné veterány, 
modelářská výstava v Uměleckoprů-
myslové akademii, oslavy Dne vzniku 
samostatného československého státu 
a 20. výročí Dne boje za svobodu a de-
mokracii.
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Škubánek opět na cestách

Milí přátelé, 
dovolte, abych se s vámi opět podělila 

o zážitky z návštěvy u našich z Polska. 
Folklorní soubor Škubánek před deseti 

lety navázal spolupráci s folklorním 
souborem Bystrzacy z malého městečka 
Wawolnica v Polsku. Pětkrát již soubor na-
vštívil naši republiku a naše město. A my 
jsme také pětkrát hostovali ve Wawolnici. 
Letos jsme přijali pozvání na listopad, 
protože naši přátelé a kamarádi ve Wawol-
nici slavili 15. výročí založení souboru 
Bystrzacy.

Cesta do Wawolnice je dlouhá přes 
třináct hodin, ale když máte super řidiče 
autobusu Zdeňka a fajn lidi s sebou, tak 
vám cesta ubíhá velice rychle. Vyrazili 
jsme ve čtvrtek 19. listopadu po 18. hodině 
a na místo jsme dorazili v pátek v osm 
hodin ráno. Nyní máme starších dětí málo, 
tak jsme měli v autobuse dostatek místa 
na noční cestování. Ty mladší brzy usnuly 
a starší koukaly na filmy a taky zpívaly.

Muziku jsme si půjčili od jihlavského 
folklorního souboru Pramínek. Marek 
(1. housle), Terezka (2. housle), Matěj 
(basa a kytara) a Hynek (klarinet) byli 

Prosinec

Klimatický summit v Kodani končí fias-
kem, na italského premiéra Silvia Berlus-
coniho zaútočil psychicky narušený muž, 
zemřel Yves Rocher (79), zakladatel 
francouzské kosmetické firmy.

Boj o rozpočet s rekordním schodkem 
163 miliard korun, takzvaný Janotův 
úsporný balíček poslanci doslova rozcu-
povali, zemřela populární herečka Milena 
Dvorská (71).

Mikulášské odpoledne – Jarda Hy-
pochondr na náměstí, čerti v podzemí, 
Cimbal Classic v kostele, světýlka naděje 
u kašny, výstava Mezi loutkou a obrazem, 
koncert Evy Pilarové.

Zpracoval: Jaroslav Vála

prostě úžasní a protože se známe již dlou-
ho, zapadli velice dobře mezi nás.

Vedoucí zájezdu samozřejmě byla naše 
vedoucí souboru Mgr. Evička Pejchalová, 

a pomocnice, zdravotnice a náhradní 
maminky Táňa Siková, Lenka Dvořáková, 
Jana Siková a babička Hoskovcová.

Tentokrát jsme neměli program tak 
„našlapaný“ a o to víc jsme si to užívali. 
V pátek po ubytování na faře a po obědě 
ve školní jídelně byla pouze zkouška na 
sobotní hlavní program. A po večeři od-
počinek. 

V sobotu po snídani pro nás naši hos-
titelé připravili návštěvu muzea v místní 
zázračné kapli Matky boží Kebelské 
i s přednáškou a výlet do městečka Kazi-
mierz Dolny s prohlídkou Muzea přírody 
a okolí města. V tomto malebném městeč-
ku jsme byli poněkolikáté, ale vždy nás 
něčím novým a zajímavým překvapilo. 
Výletu se s námi účastnili, k naší velké 
radosti, také zástupci našeho města, sta-
rostka Lenka Arnotová, místostarosta Jan 
Tourek, tajemník Jiří Moučka a také pan 
farář Marek Šavel. Pana faráře, protože 
dobře rozumí polsky, jsme požádali o pře-

klad do češtiny. I když mnoho z polského 
jazyka rozumíme, některá slovíčka nám 
dělala potíže.

Sobotní odpoledne bylo hlavní oslavou 
15. výročí souboru Bystrzacy. Program byl 
téměř tříhodinový. Kromě nás vystoupili 
jako hosté ještě polští Gorale z Jurgowa. 
Co všechno tanečníci předváděli, bylo 
nezapomenutelné.

Po závěru celého pořadu byli zástupci 
všech hostů pozváni na milé posezení 
s panem starostou Wawolnice. Bylo 
úžasné sledovat, jaký přístup je v Polsku 
k folkloru a k lidovým tradicím. Soubor 
Bystrzacy byl při příležitosti 15. výročí 
založení souboru zařazen do kulturního 
dědictví Polska. Bylo to velice dojemné.

Po tomto se ještě konalo naše malé „svě-
telské“ posezení s paní starostkou a ostat-
ními představiteli našeho města. Dostali 
od Škubánku polštářek s namalovanou 
panenkou Škubánkou. Dárek netradiční, 
ale určitě překvapil a potěšil. Polštářky 

i pro naše polské přátele vytvořily Lenka 
a Lenička Dvořákovy, a za to jim patří 
veliký dík.

Protože jsme měli s sebou super muzi-
kanty, tak se i při tomto milém setkání hrá-
lo a zpívalo. Našim muzikantům neodolal 
ani goralský soubor a teď máme spoustu 
nových přátel z Jurgowa.

Neděle 22. listopadu byla odpočinková, 
jen jsme se zúčastnili mše v kostele na 
počest souboru Bystrzacy.

V pondělí následovala, na naše přání, 
návštěva termálního bazénu Atrium ▶
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Betlém v Pěšinkách tradicí

Betlémy vyjadřující dávný biblický 
příběh o narození Ježíše Krista jsou 
skutečným symbolem Vánoc a jejich sta-
vění patří k nejrozšířenějším vánočním 
zvykům nejen u nás. Již potřetí se objevil 
krásný pohyblivý betlém v Pěšinkách 

– v soukromé zahradě, ale k potěše všech 
kolemjdoucích. A přibývá i těch, kteří za-
jdou o vánočních svátcích do Pěšinek jen 
proto, aby se na tento betlém podívali. Co 
do počtu figur to není betlém nijak velký, 
v jeskyni stojí Panna Marie se svatým 
Josefem a uprostřed leží na seně Ježíšek, 
po obou stranách vchodu do jeskyně dva 
beránci a to vše se ladně pohybuje. Své 
kouzlo má tento betlém zejména večer, 
kdy je pěkně nasvícen. Letos, bohužel, 

Na sklonku minulého roku rozšířilo 
turistické informační centrum svůj sorti-
ment o několik novinek. Především jsou to 
tzv. magnetky – tři kovové s historickými 
pohledy na město a na zámek (á 60 Kč) 
a plastová s motivem kostela sv. Václava, 
která se prodává za 49 Kč. Vhodným su-

venýrem zejména pro dětské návštěvníky 
jistě bude skládačka-hlavolam s logem 
města za 30 Kč.

Odbor kultury a památkové péče kraje 
Vysočina vydal aktualizovanou mapu 
muzeí, galerií a pamětních síní na Vyso-
čině. Mapa, která zájemcům jistě dobře 
poslouží k tipům na výlety, je k dispozici 
zdarma kromě turistického informačního 
centra také v Muzeu Světelska. 

Nová je také komerční mapa od na-
kladatele RAFFAEL-art s plány Světlé 
n. S., Ledče n. S. a Zruče n. S., s inzeráty 
místních firem a jejich rejstříkem. Mapa 
stojí 25 Kč.

v Naleczowe, kde se děti zase vyřádily. 
Odpoledne se chystalo společné setkání se 
členy, rodiči a dětmi polského souboru. No 
a my, vedoucí souboru, vždy vymýšlíme 
nějakou taškařici na zpestření pobytu. 
Protože se blíží čas vánoční a my jsme 
byli vybaveni dostatkem domácích per-
níčků, tak jsme se znetvořili v trojici sobů 

– Rudolfa, Soběnu a Jelenu – a s ošatkami 
perníčků a s kleštěmi na podávání jsme se 
vydali po pokojích a za písničku nebo bás-
ničku jsme rozdávali koledičku. Myslím, 
že jsme překvapili nejenom Poláky, ale 
i naše vypůjčené muzikanty. Moc a moc 
jsme se nasmáli. Večer opět končil s pís-
ničkou na rtech.

V úterý 24. listopadu jsme naším 
vystoupením potěšili srdíčka pacientů 
v Sanatoriu na léčbu nemocí srdce v Na-
leczowě. Za odměnu pro nás připravili 
úplnou recepci a dětem jen zářily oči. Pan 
ředitel sanatoria vyslovil přání, že při příš-
tí návštěvě u našich přátel nás velice rád 
opět uvítá.

Ve středu nás čekalo loučení. Uteklo to 
velice rychle a my se těšíme na další spo-
lečná setkání.

Chci poděkovat všem, kdo pomohl 
tento zájezd uskutečnit. Za upečení moc 
dobrých perníčků velice děkujeme ma-
mince Haničky Říhové, paní Wagnerové 
z galanterie a paní „neznámé“. Kačence 
Strakové velký dík za plný pekáč tvaroho-
vých buchet. Moc děkuji také svým dětem 
Janině a Milanovi, protože i když už dáv-
no v souboru netančí, nikdy nás nenechaly 
na holičkách, oblékly kroj a tančily. Mám 
vás moc ráda, díky.

Táňa Siková

▶

Oválná magnetkamusel být z důvodu nepříznivého počasí 
být předčasně odstraněn. 

Lze si jen přát, aby se betlém v Pěšin-
kách stal pro Vánoce ve Světlé tradicí 
a dával radost všem lidem dobré vůle. 

Text a foto: jív

Snížení příspěvku na provoz motorového vozidla v roce 2010 

Od 1. 1. 2010 dochází na základě 
vyhlášky č. 451/2009 Sb. ke snížení 
částek příspěvku na provoz motoro-
vého vozidla poskytovaného dle § 36 
vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 Sb. 
těžce zdravotně postiženým občanům, 
kteří používají motorové vozidlo, je-

hož jsou provozovateli nebo vlastníky, 
ke své pravidelné dopravě. Příspěvek 
mohou nadále čerpat i provozovatelé 
a vlastníci motorových vozidel, která 
slouží k pravidelné dopravě blízkých 
osob, jimž byly přiznány mimořádné 
výhody II. a III. stupně (průkazky 
ZTP, ZTP/P).

Příspěvek nadále nenáleží osobám 
postiženým úplnou nebo praktickou 
hluchotou, které jsou z tohoto důvodu 
držiteli průkazu ZTP.

Snížení příspěvku se netýká rodičů 
dětí s onkologickým onemocněním, 
kterým je poskytován příspěvek podle 

§ 36 odst.1 písm. c) vyhlášky MPSV 
ČR č.182/1991 Sb. V těchto případech 
bude příspěvek vyplácen ve stejné výši, 

jako v předchozích letech (9 900 Kč 
ročně u dvoustopého vozidla).

Ing. Věra Weingärtnerová, 
MěÚ Světlá nad Sázavou, 

odbor sociálních věcí

Částky příspěvku na provoz motorového vozidla pro rok 2010:

dvoustopá motorová 
vozidla 

jednostopá motorová 
vozidla

ZTP ZTP/P ZTP ZTP/P

první příspěvek 3 000 Kč 7 920 Kč 1 150 Kč 3 360 Kč

druhý a další příspěvek při dopravě více 
zdravotně postižených osob

876 Kč 5 796 Kč 730 Kč 2 940 Kč

Co nového v TIC?
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Atleti na vánočním mítinku

Křížek u Nové Vsi

Kamenný křížek na kopci u silnice 
ze Světlé do Nové Vsi, výraz zbožnosti 
a pokory našich předků, desítky a desít-
ky let vyzýval kolemjdoucí k zastavení. 
Krátce po Novém roce zřejmě také 
někoho inspiroval k zastavení, ten si je 
však nevysvětlil jako příležitost k mod-
litbě či tichému rozjímání, ale k projevu 
síly, arogance a pohrdání. 

-jv-
Foto: S. Peluch (1), J. Víšek (2)

Co dokáže zlá lidská vůle

Zatím poslední novinkou na pultě TIC 
je nový kapesní regionální jízdní řád ČD 
2009/2010 s odjezdy vlaků z vybraných 
železničních stanic. Platí od 13. 12. 2009 
do 11. 12. 2010 a prodává se za 22 Kč.

-jv-

Silvestr v Městské restauraci

Pro oslavu konce roku 2009 jsme se 
s přáteli rozhodli jít do Městské restaurace 
ve Světlé nad Sázavou a udělali jsme dobře. 
Tímto článkem bych chtěla za naši partu, 
která tam byla se mnou ve věku 30-45 let, 
poděkovat za vzornou obsluhu pod vede-
ním pana Jenčíka, která zvládla obsluhu 
perfektně. Pak by jsme chtěli pochválit 
pana DJ Jirku za krásné hraní hitů našeho 
mládí a za každé splněné přání. Věříme 
v to, že Silvestr 2010 budeme moci opět 
oslavit v restauraci u pana Jenčíka s hud-
bou jako tentokrát. Za naši partu, se kterou 
jsme si to užili, děkujeme! 

Pavlína Krepčíková a Tomáš Rázl

Trojice svěřenců trenéra Jozefa Foť-
ka startovala v sobotu 19. prosince na 
prestižním atletickém mítinku 34. roč-

níku Vánoční haly v Praze na Strahově. 
Jsou to u nás nejstarší atletické závody 
pod střechou a jejich význam podtrhuje 

fakt, že se při nich ročníky patnáctile-
tých atletů loučí s žákovskou kategorií. 

Na letošním mítinku startovalo téměř 
300 atletů z celé republiky a mezi nimi 
byla trojice atletů z Foťkovy líhně ze Svět-
lé n. S., reprezentující Hvězdu SKP Pardu-
bice. Sprinterka Hana Ptáčníková potvrdi-
la, že v nejkratších bězích patří u nás do té 
nejužší špičky, vždyť v Praze stála hned 
dvakrát na stupních vítězů! V konkurenci 
dvaačtyřiceti sprinterek na 60 m běžely 
dvě Světelačky. Hana Ptáčníková, která od 
ledna přechází do dorostenecké kategorie, 
vyhrála svůj rozběh v čase 8.03 s a jedna 
z nejmladších účastnic, teprve dvanácti-
letá Lucie Čiháková skončila v rozběhu 
na 6. místě s časem 9.02 s. Ptáčníková 
potom ve velmi rychlém finále A doběhla 
na 3. místě. Hned čtyři atletky dokázaly 
v tomto běhu zaběhnout čas pod 8 sekund 
a pokoření osmisekundové hranice se 
v kategorii dívek do patnácti let počítá 
supervýkon: Zleva Lucie Čiháková, Ladislav Blažek a Hana Ptáčníková ▶
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Družstvo mladších žákyň TJ Sklo 
Bohemia Světlá n. S. vstoupilo do no-
vého ročníku meziokresního přeboru 
minivolejbalu v roli obhájce prvenství 
z předcházející sezony. Soutěž začala 

rozřazovacím turnajem jedenadvaceti 
družstev v Pelhřimově, kde si svěřen-
kyně trenérky Ireny Kořínkové vybo-
jovaly účast v nejsilnější šestičlenné 
skupině A. 

Po každém dalším turnaji vždy dvě po-
slední družstva sestupují z vyšší skupiny 
a nahradí je první dvě postupující družstva 
z nižší skupiny. Celý meziokresní přebor 
bude mít celkem deset turnajů a konečné 
pořadí se dozvíme v květnu 2010. 

II. kolo soutěže se hrálo již ve skupinách 
dle výkonnosti a turnaj skupiny A se 
uskutečnil 13. prosince v Bedřichově 
u Jihlavy. Děvčata ze Světlé prohrála 
v prvním utkání 0:2 na sety s domácím 
Bedřichovem, ale potom přišla tři vítězství 
v řadě. S družstvem ZŠ Želiv 2:1, s Pelhři-
movem 2:0 a rovněž 2:0 s družstvem ŠSK 
Demlova A Jihlava. Druhým místem 
v tomto turnaji si mladší žákyně ze Svět-
lé zachovaly místo v nejsilnější skupině 

1. J. Janoušková (A.C. Tepo Praha) 
7.84 s

 2. K. Kobiánová (SK ZŠ Jeseninova 
Praha) 7.86 s

 3. Hana Ptáčníková (Hvězda SKP Par-
dubice) 7.86 s

 4. Š. Hlaváčková (Spartak Vlašim) 
  7.95 s.

Obě atletky ze Světlé startovaly ještě 
na delších tratích. V běhu na 150 m bě-
žela Hana Ptáčníková ve velmi dobrém 
čase 19.59 s a to znamenalo 2. místo za 
Janouškovou z Prahy, které časomíra 
ukázala čas 19.06 s. Lucie Čiháková, ben-
jamínek malé světelské výpravy, byla na 
startu třístovky. Její čas 51.04 není vzhle-
dem k věku vůbec špatný a nebyla s ním 
poslední. Čtrnáctiletý Ladislav Blažek 
byl na tak velkých závodech poprvé 
a z tohoto pohledu je třeba jeho výkony 
hodnotit. Šedesátku běžel za 8.61 a v bě-
hu na 300 m byl ve svém rozběhu druhý 
s časem 19.06. 

Hana Ptáčníková se tedy s žákovskou 
kategorií rozloučila na úrovni a pro její 
mladší následovníky Lucii Čihákovou 
a Ladislava Blažka byl pražský mítink 
sbíráním zkušeností v tak silné konku-
renci. 

Text a foto: jív

▶ Vydařený start nejmladších volejbalistek

Družstvo starších žákyň, zleva Ivana Kohoutová, Lucie Špačková, Kateřina Kořínková, 
Lucie Chládová, Andrea Doležalová a Kateřina Zemanová

Turistika

Ani ke konci roku členové KČT Sklo 
Bohemia nezaháleli a zúčastnili se několi-
ka turistických pochodů. Počasí jim přálo 
především na listopadové akci Pražská 
stovka, kde absolvovali trasu 30 km z Be-
rouna do Černošic a cestou navštívili měs-
tečko Svatý Jan pod Skalou a v podhradí 
Karlštejna muzeum betlémů. 

Akce s poněkud zavádějícím názvem 
Vánoční pochod se koná týden před 
Vánocemi a pořádá ji KČT Lokomotiva 
Kolín. Absolvovali jsme ji v mírném 
mrazíku a zasněženou krajinou. Trasa 
vedla přes obec Křečhoř, na jejímž okra-
ji se tyčí památník s rakouskou orlicí 
věnovaný vítězným vojskům císařovny 
Marie Terezie v bitvě u Kolína roku 
1757, a přes vrch Bedřichov s druhým 
památníkem téže bitvy, tentokrát na 
památku poraženého vojska pruského 
krále Fridricha II. 

Mezi těmito dvěma místy jsme ještě 
prošli osadou Kamhájek, kde se nachází 
rodný dům slavného zápasníka Gustava 
Frištenského (1879-1957).

Jeníkovský vánoční pochod třemi 
kraji se koná skutečně o Vánocích, kon-
krétně na Štěpána, a jeho 33 kilometrů 
dlouhou trasu absolvujeme již od roku 
1986. Oteplení, které tradičně na vánoční 
svátky přichází, nám přineslo blankyt-
nou oblohu, několik stupňů nad nulou 
a tudíž pohodové putování s kamarády 
a známými přes Ronov nad Doubravou, 
kolem zámku Žleby a přes Tisou skálu do 
Golčova Jeníkova.

V noci před akcí Silvestr na Chrudim-
ce napadl mokrý sníh, který během dne 
tál, takže místy byla pěkná čvachtačka, 
naštěstí se meteorologové s předpovědí 
počasí netrefi li, takže nejenže nepršelo, 
ale chvílemi se dokonce ukázalo i sluníč-
ko. U fi lipovského pramene Chrudimky 
pořadatelé rozdělali oheň, u něhož se 
postupně scházeli známí a přátelé z růz-
ných odborů Klubu českých turistů, aby 
si naposled v roce trochu protáhli tělo, 
popovídali si a do nového roku si popřáli 
štěstí, zdraví a mnoho kilometrů pěšky, 
na kole a na běžkách. 

-jv-

Starší volejbalová přípravka s trenérkou 
Irenou Kořínkovou, která na tréninku 
zastupovala Jaroslavu Holoubkovou
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Fotbal hledá nové Poláky, Císaře a Křikavy

Fotbalový klub Sklo Bohemia Světlá 
n. S. hledá do své přípravky další adepty 
nejpopulárnější kolektivní hry planety. 
Proto vyzývá rodiče, dědečky a babičky: 
Přiveďte své kluky ročníků 2002-2004 
v zimních měsících každé pondělí v do-
bě od 16:30 do 18:00 hod. do tělocvičny 
Uměleckoprůmyslové akademie (bývalé 
sklářské učiliště) v Sázavské ulici, vchod 
od tenisových kurtů. 

Nejmenší světelské fotbalisty vedou 
trenéři Slávek Muzikář s Liborem 
Teclem a o tom, že to oba s kluky umí, 
svědčí umístění světelských benjamínků 
v okresním přeboru mladších přípravek 
po podzimní části soutěže. Kluci ze Světlé 
vyhráli všech sedm zápasů a svým sou-
peřům nastříleli 71 gólů, obdrželi pouze 
3. S jedenadvaceti body jsou tak na čele 
soutěže.  Text a foto: jív

pro III. kolo, které se bude hrát 10. ledna 
v Humpolci. Na úspěšném vykročení do 
soutěže se podílely Kristýna Šlosrová, 
Ivana Kohoutová, Martina Pacholíková, 
Šárka a Veronika Semerádovy a Michaela 
Piskačová. Poslední tři jmenované hráčky 
jsou v družstvu zcela novými tvářemi 
a dle vyjádření trenérky Ireny Kořínkové 
všechny tři do kolektivu náramně zapadly 
a do hry družstva přinesly „čerstvý vítr“.

Družstvem mladších žákyň péče o vo-
lejbalové podhoubí ve Světlé zdaleka 
nekončí. Trenérka Jaroslava Holoubková 
vede pod hlavičkou Domu dětí a mládeže 
volejbalovou přípravku. V mladší příprav-
ce ve věku od 8 do 9 let má 12 dětí a starší 
přípravku navštěvuje 16 volejbalových 
benjamínků ve věku10 až 11 let. A aby 
byl výčet mládežnických družstev volej-
balového oddílu TJ Sklo Bohemia Světlá 
n. S. úplný, trenérka Kořínková má ještě 
své družstvo starších žákyň v krajském 
přeboru. Z osmičky hrajících týmů patří 
po podzimní části volejbalistkám Světlé 
n. S. čtvrtá příčka.  

Text a foto: jív

Monika v hokejové brance 

Toho, že mají malí hokejisté HC 
Sklo Bohemia Světlá n. S. v brance 
šikovné děvče, si již v loňském roce 
všiml realizační tým Dívčího hoke-
jového výběru Čech a Moravy, jehož 
patrony jsou Český svaz ledního 
hokeje a Asociace klubů ledního ho-
keje žen ČR. A tak od února 2009 je 
vedle hokejových amazonek z Teplic, 
Kolína, Nového Bydžova, Opavy, 
Sušice, Pelhřimova, Jihlavy, Bosko-
vic a Vyškova v tomto kolektivu též 
světelská Monika Sobotková. 

V současné době, kdy ve Světlé není 
led, hostuje, tak jako ostatní hokejisté 
žákovských kategorií, v HC Ledeč 
n. S., kde je brankářkou v týmu 3. tříd 
a podle potřeby vypomáhá i ve vyšší 
věkové kategorii. 

Vedle plnění svých povinností v ho-
kejovém klubu v Ledči se Monika 
pravidelně zúčastňuje turnajů, na kte-

rých Dívčí hokejový výběr CZ startuje. 
Děvčata jsou například účastnicemi 
mezinárodní Euroligy, ve které též 
startují družstva ze Slovenska. U nás 
toto dívčí reprezentační družstvo vět-

šinou absolvuje turnaje, kde nastupuje 
proti chlapeckým družstvům a na 
konci uplynulého roku si Monika So-
botková připsala na své konto takové 
turnaje dva. 22. prosince hrála děvčata 
pod hlavičkou Ladies Team CZ na Vá-
nočním turnaji v Poděbradech. 

Po dvou prohrách a dvou vítězných 
zápasech na samostatné nájezdy skon-
čila dívčí reprezentace z pěti startují-
cích družstev na 3. místě. Ještě lepších 
výsledků dosáhla děvčata s Monikou 
v brance 30. prosince na turnaji 3. tříd 
v Boskovicích. Nejprve DHV CZ pod-
lehl klukům z HC Litomyšl 1:5 a po-
tom již přišla samá vítězství. S HC Bo-
skovice 1:0, s Technikou Brno rovněž 
1:0, potom 3:0 nad Lanškrounem a 1:0 
s Českou Třebovou. 

Bylo z toho krásné 2. místo a stříbr-
né medaile. Šéftrenér dívčího výběru 
Pavel Krček to po turnaji zhodnotil 
slovy: „Tým podržela Sobotková, za-
chytala opět skvěle.“ A Monika byla 
právem vyhlášena nejlepším branká-
řem turnaje. Bylo to pro ni vydařené 
loučení s hokejovým rokem 2009. 

jív
Foto: archiv

Monika Sobotková, nejlepší brankář 
turnaje v Boskovicích 
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Šipky

Mega Tour 2009
Letošní ročník nejstaršího a největší-

ho seriálu šipkových turnajů v České re-
publice byl jubilejní desátý a jednotlivé 
nominační turnaje pořádala i restaurace 
Pohoda ve Světlé n. S. Seriál turnajů se 
hrál v období od 11.3. do 18.11. a čítal 

celkem 37 dílčích turnajů, které z větší 
části ovládl hráč šipkového klubu Arro-
ws Světlá n. S. Jaromír Váňa. Zvítězil 
ve 14 turnajích a v dalších 11 byl dru-
hý. Takový výkon mu umožnil stanout 
na výborné bronzové pozici z celé ČR 
(z 1681 zúčastněných mužů), přičemž za 
2. místem zaostal o pouhých 100 bodů. 

Nejlepší ženou tohoto hracího mís-
ta se stala opět členka týmu Arrows 
Světlá Lucie Wolfová, která dokázala 
vyhrát jeden turnaj a celkově stála 6 x 
na stupních vítězů. V České republice 
pak skončila na krásném 3. místě (411 
zúčastněných žen), když ke 2. příčce jí 
chybělo, stejně jako Jaromírovi, jenom 
100 bodů. Hrací místo ve Světlé se tak 
stalo jedním z největších a nejúspěš-
nějších míst v celé ČR, kterých bylo 
na padesát.

V sobotu 12. prosince se v Králíkách 
u Nového Bydžova konalo finále Mega 
Tour a zúčastnilo se ho i 21 hráčů ze 
světelského hracího místa z původně 
nahlášených 35 lidí. Dopravu nám za-
jistil p. Václav Gabriel, kterému takto 
děkujeme za ochotu a trpělivost absol-
vovat s námi tuto výpravu.

Před samotným zahájením turnaje 
bylo vyhlášení vítězů jednotlivých 
hracích míst a nejúspěšnějších hráčů 
a hráček z celé ČR.

Ve Velkém finále mužů s účastí 278 
hráčů se z naší výpravy nejlépe dařilo 
Davidu Bártlovi z Tajfunu Havlíčkův 
Brod, který skončil na skvělém 5. mís-

tě, když dokázal porazit mj. i letošního 
vítěze Českého poháru UŠO Pavla Dr-
tila v poměru 3:1. Ze Světlé se pak nej-
lépe umístil Jaromír Váňa na 33. místě. 

Dole první zleva Lucie Wolfová

V kategorii žen, kterých se přihlásilo 
95, zazářila Lucie Wolfová, která jako 
jediná z celého hracího pole porazila 
letošní mistryni ČR a bývalou mistry-
ni Evropy Dagmar Komorovou. Díky 
tomuto vítězství postoupila do finále 
turnaje a čekala na soupeřku z dvoji-
ce Komorová – Schedivá. Nakonec se 
opakovalo finále pravé strany, Wolfo-
vá – Komorová, kde už se Lucce tolik 
nedařilo a po prohře 2:3 a 1:3 oslavo-
vala 2. místo. I přes prohru ve finále jí 
děkujeme za skvělý šipkařský zážitek 
a gratulujeme k tomuto úspěchu.

O další překvapení se z naší výpravy 
postarala hráčka ze Světlé Kateřina 
Daňová st., která skvěle zahrála v Ma-
lém finále žen, kde obsadila krásné 
3. místo.

Nakonec bych chtěl poděkovat Vla-
dimíru Trhalovi za sponzorství při ko-
nání turnajů Mega Tour v Restauraci 
Pohoda, za to, že jsme vůbec mohli 
tyto turnaje uskutečnit. Dále děkuji 
všem zúčastněným na jednotlivých 
turnajích, kterých bylo celkem kolem 
osmdesáti. Vyzdvihnul bych hlavně 
Jaromíra Váňu, Lucii Wolfovou a Da-
vida Bártla, kteří nás po celý rok bavili 
svým šipkovým uměním. No a v nepo-
slední řadě děkuji také panu Gabrielo-
vi, který nás bezpečně dopravil jak na 
finále, tak i zpět do našich domovů.

Ondřej Bareš

Rozpis zápasů HC Světlá 

Datum Kolo Domácí Hosté
Odjezd autobu-

su pro fanoušky 
(z náměstí)

16.01.2010, 17:00 
sobota

22
HC Sklo-Bohemia Světlá 
n. Sáz.

HC Litomyšl 15:45

20.01.2010, 18:30 23 HC Chotěboř
HC Sklo-Bohemia 
Světlá n. Sáz.

24.01.2010, 17:00 24
HC Sklo-Bohemia Světlá 
n. Sáz.

HC Skuteč 15:45

27.01.2010, 18:45 25
HC Sklo-Bohemia Světlá 
n. Sáz.

HC Chrudim B 17:30

31.01.2010, 17:00 26
HC Slovan Moravská 
Třebová

HC Sklo-Bohemia 
Světlá n. Sáz.

03.02.2010, 18:45 27
HC Sklo-Bohemia Světlá 
n. Sáz.

HC ETA Hlinsko 17:30

07.02.2010, 17:00 28 HC Spartak Choceň
HC Sklo-Bohemia 
Světlá n. Sáz.

Rozpis utkání „A“ mužstva HC SB Světlá n. S. s odjezdy autobusu pro fanoušky do Humpolce



Světelský zpravodaj leden 2010 strana 34 strana 35 leden 2010 Světelský zpravodaj 

Jubilejní 30. sezona na Kadlečáku

Lyžařský klub Kadlečák je na dneš-
ní dobu zvláštní partou lidí. Nečekají 
s nataženou rukou na nějaké dotace, 
ale nejprve sami umí přiložit ruce 
k dílu. Letošní lyžařská sezona na 
Kadlečáků by měla být 30. jubilejní, 
a tak se na ni chtějí náležitě připravit. 

Celý areál prodělal během léta a pod-
zimu mnoho změn a nebyly to pouze 
kosmetické terénní úpravy. Především 
byl pomocí těžké techniky upraven te-
rén pro budoucí nové parkoviště a k ne-
poznání se také proměnil přístup od 
parkoviště k vleku. Hotová je základní 
deska pro výstavbu garáže, ve které by 
měla být uschována mobilní technika 
sloužící k úpravě sjezdovky. Podařilo 
se vybudovat redukční šachtu na vodu, 
která by měla zajistit dostatek vody při 
umělém zasněžování. Všechny tyto no-
vinky by nebylo možné zajistit bez po-
moci některých ochotných fi rem – a ty si 

za to zaslouží poděkování: Autodoprava 
Václav Remar, JOCHOVO Světlá n. S., 
s. r. o., VAK Havlíčkův Brod, provoz 
Světlá n. S., MBcomp Martin Bezouška 
a WAVE-NET Světlá n. S., s. r. o. 

Za zmínku určitě také stojí, že 45 čle-
nů lyžařského klubu absolvovalo školení 
obsluh lyžařských vleků, které provedl 

revizní technik Drážního úřadu, což 
by mělo přispět k bezpečnému provo-
zu vleku. Novinkou, kterou jistě ocení 
všichni příznivci lyžování na Kadlečáku, 
je zřízení webkamery, která po třiceti 
sekundách zaznamenává dění v areálu. 
Obrázky z této kamery si může najít 
každý, kdo má přístup k internetu na 
webové adrese www.kadlecak.unas.cz 
v rubrice Testovací webkamera.

V prvním prosincové týdnu sníh na 
Kadlečáku ještě nebyl, ale travnatý po-
vrch sjezdovky byl již dokonale upraven 

pro očekávanou sněhovou nadílku. Až 
ve druhé polovině prosince přišly tou-
žebně očekávané mrazy a na sjezdovce 
se mohlo začít zasněžovat. Členové ly-
žařského klubu opět prokázali svoji pra-
covitost a hlavně obětavost, vždyť dvě 
sněhová děla šla nepřetržitě ve dne v no-
ci a v úterý 22. prosince již technický 
sníh pokrýval sjezdovku v takové míře, 
že mohl být spuštěn vlek. Odstartovala 
jubilejní 30. sezona na Kadlečáku, leč to 
první lyžování mělo doslova jepičí život, 
pouhých 5 hodin! Lyžovalo se v úterý od 
15 do 20 hodin, ve středu přišla pořádná 
obleva a bylo po lyžování. 

To pravé lyžování začalo na Tři krále
Po Novém roce teplota znovu poklesla 

pod bod mrazu, takže po několikaden-
ním zasněžování se chystali lyžaři na 
Kadlečáku rozjet tu pravou sezonu ve 
čtvrtek 7. ledna. Vzhledem k příznivé-
mu počasí a pracovitosti členů lyžařské-
ho klubu se nakonec začalo ještě o den 
dříve, tedy 6. ledna. Bylo naplánováno, 
že se vlek rozjede v 15 hodin, leč na 
nástupišti bylo tolik nedočkavých lyžařů 
a tak se kotvy daly do pohybu o celou 
půlhodinu dříve. Poslední lyžaři opouš-
těli sjezdovku již při umělém osvětlení 
po 20. hodině a těm, kteří měli službu, 
začala další směna. Na svahu se ihned 
objevila obě sněhová děla, na která se 
napojily hadice přivádějící vodu a zača-
lo se opět s výrobou technického sněhu. 
To aby na další den byla sjezdovka opět 
v perfektním stavu.

Provozovatelé lyžařského areálu 
vzkazují všem milovníkům sjezdového 
lyžování a stejně tak snowboardistům, 
že ceny jízdného na vleku zůstanou 
stejné po celý zbytek sezony: jízdenka 
pro 5 jízd 50 Kč, 12 jízd 100 Kč a 25 jízd 
200 Kč. 

Text jív
foto: jív (3), P. Kotan (1)

Před zahájením lyžařské sezony

Zasněžování Mezi Vánocemi a Novým rokem 
pokrývala větší část sjezdovky 

15 až 25 cm silná vrstva zmrzlého 
technického sněhu
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Autoři fotografií: 
Pavel Kotan (2), Jaroslav Vála (3), Jiří Víšek (2)

Došlo po uzávěrce
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Přejeme všem do nového roku 2010 
hodně zdraví, štěstí 

a mnoho osobních úspěchů

JOCHOVO s. r. o.
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foto Jaroslav Vála

Man�elé Kristýna a Miroslav Kaplanovi
pro Vás i v roce 2010 po�ádají:

Kurz spole�enského tance pro d�ti
(MINITane�ní)

a
Kurz spole�enského tance

pro dosp�lé - bez omezení v�ku

Nabízíme Vám     6 vyu�ovacích lekcí po 2 hodinách
v�dy v pond�lí - po�ínaje 22. únorem
v tane�ním sále Spole�enského domu
ve Sv�tlé nad Sázavou.

   Pokud jsme Vás navnadili, neváhejte! Závazné
p�ihlá�ky Vám budou k dispozici od 11. ledna 2010
do 15. února v�dy v pond�lí dopoledne od 9.00
do 11.00 a v pátek odpoledne od 15.00 do 17.30 hodin
v M�stské kavárn� pana Jen�íka
(vedle Spole�enského domu),
kde bude mo�no p�ímo uhradit i kurzovné.

   P�ihlásit se m��ete té� telefonicky �
a to na mobilu 728 265 763, kde Vám rádi
poskytneme i bli��í informace.

   Také Vám nabízíme mo�nost p�ihlásit se "IN LAST
MOMENT" nejpozd�ji v�ak 30 minut p�ed za�átkem
1. lekce - rad�ji se ale p�edem telefonicky informujte, 
zda kurzy nejsou ji� napln�né
 - kapacita je omezená dle velikosti parketu!!!

Na setkání na parket� se t��í Kristýna a Miroslav
Kaplanovi z Havlí�kova Brodu.

� �te a uvidíte!

Man�elé Kristýna a Miroslav Kaplanovi
z Havlí�kova Brodu pro Vás po�ádají

3. ro�ník
"Kurz� spole�enských tanc� 2010"

                          ve Sv�tlé nad Sázavou

Nabízíme Vám 8 oby�ejn� vyu�ovacích lekcí - v�dy
              po 2,5 hodinách, kde se nau�íme

základní kroky, ale i n�které p�sobivé roz�i�ující variace
do tanc� Latinské Ameriky: chachy, rumby, jivu, mamba, 
salsy, ..., do tanc� standardních: waltzu, foxtrotu, tanga, 
val�íku a samoz�ejm� také do POLKY - �eského národního tance, 
ale i jiných...

plus 2 lekce prodlou�ené - po 3,5 hodinách,
a to 5. a 10. jako slavnostní ukázkové plesy.

   Poradíme Vám také, jak se oblékat na nejr�zn�j�í spole�enské akce 
i jak se ve spole�nosti s co nejv�t�í noblesou a taktem pohybovat...
   Dohromady tedy 10 p�íjemných a nejen
tane�ních ve�er�, �i odpolední strávených
ve spole�nosti spousty milých lidí v krásném 
prost�edí Spole�enského domu ve Sv�tlé nad Sázavou.
A p�ímo p�ilehlá kavárna je potom ideálním místem
k zakon�ení tak nev�edního dne...
   Pokud jsme Vás navnadili, neváhejte! Závazné 
p�ihlá�ky Vám budou k dispozici od 11. ledna
do 2. dubna v�dy v pond�lí dopoledne od 9.00
do 11.00 a v pátek odpoledne od 15.00 do 17.30
hodin v M�stské kavárn� pana Jen�íka
(vedle Spole�enského domu), kde bude mo�no
p�ímo uhradit i kurzovné.
P�ihlásit se m��ete té� telefonicky - a to 
na mobilu 728 265 763, kde Vám rádi poskytneme
i bli��í informace.

• koberce, korky
• lina různých šíří, PVC
• kusové koberce 
• stropní podhledy
• plovoucí podlahy
• podlahářské práce 
• návrhy, realizace
• rozvoz
• nejnižší ceny v regionu

Po – Pá: 8.00 – 16.30, 
So: 8.00 – 11.30

tel./fax: 569 489 116 
mobil: 724 105 209

K O B E R C E
J. Doležal, Sdružení TRITEX 

Lučice 50

Man�elé Kristýna a Miroslav Kaplanovi
pro Vás i v roce 2010 po�ádají:

Kurz spole�enského tance pro d�ti
(MINITane�ní)

a
Kurz spole�enského tance

pro dosp�lé - bez omezení v�ku

Nabízíme Vám     6 vyu�ovacích lekcí po 2 hodinách
v�dy v pond�lí - po�ínaje 22. únorem
v tane�ním sále Spole�enského domu
ve Sv�tlé nad Sázavou.

   Pokud jsme Vás navnadili, neváhejte! Závazné
p�ihlá�ky Vám budou k dispozici od 11. ledna 2010
do 15. února v�dy v pond�lí dopoledne od 9.00
do 11.00 a v pátek odpoledne od 15.00 do 17.30 hodin
v M�stské kavárn� pana Jen�íka
(vedle Spole�enského domu),
kde bude mo�no p�ímo uhradit i kurzovné.

   P�ihlásit se m��ete té� telefonicky �
a to na mobilu 728 265 763, kde Vám rádi
poskytneme i bli��í informace.

   Také Vám nabízíme mo�nost p�ihlásit se "IN LAST
MOMENT" nejpozd�ji v�ak 30 minut p�ed za�átkem
1. lekce - rad�ji se ale p�edem telefonicky informujte, 
zda kurzy nejsou ji� napln�né
 - kapacita je omezená dle velikosti parketu!!!

Na setkání na parket� se t��í Kristýna a Miroslav
Kaplanovi z Havlí�kova Brodu.

PS: Nic neslibujeme, p�ij�te a uvidíte!

Man�elé Kristýna a Miroslav Kaplanovi
z Havlí�kova Brodu pro Vás po�ádají

3. ro�ník
"Kurz� spole�enských tanc� 2010"

                          ve Sv�tlé nad Sázavou

Nabízíme Vám 8 oby�ejn� vyu�ovacích lekcí - v�dy
              po 2,5 hodinách, kde se nau�íme

základní kroky, ale i n�které p�sobivé roz�i�ující variace
do tanc� Latinské Ameriky: chachy, rumby, jivu, mamba, 
salsy, ..., do tanc� standardních: waltzu, foxtrotu, tanga, 
val�íku a samoz�ejm� také do POLKY - �eského národního tance, 
ale i jiných...

plus 2 lekce prodlou�ené - po 3,5 hodinách,
a to 5. a 10. jako slavnostní ukázkové plesy.

   Poradíme Vám také, jak se oblékat na nejr�zn�j�í spole�enské akce 
i jak se ve spole�nosti s co nejv�t�í noblesou a taktem pohybovat...
   Dohromady tedy 10 p�íjemných a nejen
tane�ních ve�er�, �i odpolední strávených
ve spole�nosti spousty milých lidí v krásném 
prost�edí Spole�enského domu ve Sv�tlé nad Sázavou.
A p�ímo p�ilehlá kavárna je potom ideálním místem
k zakon�ení tak nev�edního dne...
   Pokud jsme Vás navnadili, neváhejte! Závazné 
p�ihlá�ky Vám budou k dispozici od 11. ledna
do 2. dubna v�dy v pond�lí dopoledne od 9.00
do 11.00 a v pátek odpoledne od 15.00 do 17.30
hodin v M�stské kavárn� pana Jen�íka
(vedle Spole�enského domu), kde bude mo�no
p�ímo uhradit i kurzovné.
P�ihlásit se m��ete té� telefonicky - a to 
na mobilu 728 265 763, kde Vám rádi poskytneme
i bli��í informace.
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